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Sodni register

CELJE
Rg-30997
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02098 z dne 15. 11. 1995 pri subjektu vpisa MIREX, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Petrovče, Petrovče 263,
pod vložno št. 1/03366/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki s temile podatki:
Matična št. 5563828
Osnovni kapital: 1,501.433,50 SIT
Ustanovitelj: Mastnak Zdenko, Petrovče, Petrovče 263, vstopil 18. 12. 1991, vložek 1,501.433,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
CELJE
Srg 2695/94
Rg-24663
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev sklenilo objaviti sklep.
Družba OPAL-COM, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Zagrad 87, Celje,
preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer:
Dorn Drago, Zagrad 87, Celje in Voglar
Darko, Trdinova 4, Škofja vas, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 24. 5.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995
Srg 4146/94
Rg-24684
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev sklenilo objaviti sklep.
Družba INTIMA, d.o.o., trgovina, gostinstvo, storitve in proizvodnja, zunanja
trgovina, Goriška 1, Celje, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer: Potočan Majda, Goriška 1, Celje, ki prevzame
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obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 22. 12.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995
Srg 3745/94
Rg-25108
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev sklenilo objaviti sklep.
Družba MIX, podjetje za marketing,
ekonomiko in organizacijo poslovanja,
d.o.o., Celje, Heroja Rojška 28, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba ima tri družbenike, in sicer: Krajnc Marjan, Krajnc Milena in Krajnc Andrej, vsi Heroja Rojška 28, Celje, ki prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep so sprejeli družbeniki dne 5. 12.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 10. 1995
LJUBLJANA
Srg 94/04297
Rg-24773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04297 z dne 31. 8. 1995, pod št. vložka
1/19938/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AGENCIJA PHARRE, d.o.o.,
podjetje za raziskovalno-razvojno delo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana Šiška, Runkova 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kocić Gordan, izstopil
20. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Kocić Gordan, Runkova 2, Ljubljana.
Srg 94/11369
Rg-25337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11369 z dne 25. 7. 1995, pod št. vložka
1/11253/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
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ga sodišča subjekt izbrisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BURGGINI, podjetje za uvoz
in izvoz, proizvodnjo, trgovino, posredovanje in zastopanje, gostinstvo, d.o.o.,
Cerknica
Skrajšana firma: BURGGINI, Cerknica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cerknica, Rimska 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Hrastnik Sabrina in Hrastnik Franc, izstopila 19. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Sabrina Hrastnik in Franc Hrastnik, oba
Rimska 5, Cerknica.
Srg 94/11397
Rg-25343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11397 z dne 25. 7. 1995, pod št. vložka
1/23794/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BINDAL, d.o.o., Domžale, podjetje za propagando in grafično dejavnost, trgovino na debelo in drobno, gostinstvo in turizem ter storitve
Skrajšana firma: BINDAL, d.o.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Domžale, Nikola Tesla 13
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Ručman Franc in Ručman
Matjaž, izstopila 3. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Franc Ručman in Matjaž Ručman, oba
Nikola Tesla 13, Domžale.
Srg 94/10898
Rg-24818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10898 z dne 11. 7. 1995 pod št. vložka
1/20868/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PACTA, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Nova ulica 3
Skrajšana firma: PACTA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Nova ulica 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kuhelj Franc, izstopil 27. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Kuhelj Franc, Nova ulica 3, Ljubljana.

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Purg Irena, izstopila dne
4. 11. 1995.

MARIBOR

Srg 94/01726
Rg-26662
Okrožno sodišče v Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01726 z dne 13. 11. 1995,
pod št. vložka 1/05561/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku,
s temile podatki:
Matična številka: 5627451
Firma: DUMIKS, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DUMIKS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Oplotnica, Vinogradna 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Ravnjak Dušan in Ravnjak Marija, izstopila dne 14. 11. 1995.

roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 12. 1994

Srg 94/06335
Rg-25059
Okrožno sodišče v Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/06335 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07116/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku,
s temile podatki:
Firma: DDD, enginering, consulting,
producing, treding, d.o.o.
Skrajšana firma: DDD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Borova vas 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pećanac Dušan, izstopil dne
17. 10. 1995.
Srg 94/04343
Rg-25630
Okrožno sodišče v Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04343 z dne 25. 10. 1995,
pod št. vložka 1/06449/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku,
s temile podatki:
Matična številka: 5657938
Firma: K-3, storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: K-3, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Dogoška cesta 94
Osnovni kapital: 205.583 SIT
Ustanovitelj: Korpar Ljubo, izstopil dne
23. 10. 1995.
Srg 94/04626
Rg-26300
Okrožno sodišče v Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04626 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/06482/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku,
s temile podatki:
Matična številka: 5706882
Firma: PHOTOCO, podjetje za fotografske storitve, propagando in trgovino,
d.o.o.
Skrajšana firma: PHOTOCO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Orehova vas-Slivnica, Sončna
pot 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Mesarič Jason, izstopil dne
23. 10. 1995.
Srg 94/06382
Rg-26565
Okrožno sodišče v Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/06382 z dne 9. 11. 1995, pod
št. vložka 1/06542/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temile podatki:
Firma: ZARA, podjetje za storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: ZARA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmartno na Pohorju, Šmartno
na Pohorju 3

NOVA GORICA
Rg-25013
Družba DS CENTER, izvoz, uvoz in
trgovina, d.o.o., Vrtojba, s sedežem Poljska pot 8, Vrtojba, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-892-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 12. 12. 1994.
Ustanoviteljica je Suzana Žiberna, Poljska pot 8, Vrtojba, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 12. 1994
Rg-26420
Družba KMETIČ, kmetijska trgovina,
d.o.o., Branik, s sedežem Branik 46, Branik, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1137-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
29. 12. 1994.
Ustanovitelj je Ludvik Čebron, Cankarjeva 9, Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v

NOVO MESTO
Srg 846/94
Rg-13985
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba Podjetje za inženiring, posredovanje in trgovino GRM Novo mesto,
d.o.o., Adamičeva 27, Novo mesto, vpisana na reg. vl. št. 1-2906/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Bele Janez, Adamičeva
27, Novo mesto in Pavlin Jože, Pod vinogradi 1, Straža, z ustanovitvenim kapitalom
130.095 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 130.095 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Bele Janeza, Adamičeva 27, Novo mesto, ki je pooblaščen za razdelitev vloženega kapitala v
sorazmerju z ustanovnimi deleži obeh družbenikov.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 4. 1995
Srg 1081/94
Rg-14209
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
Družba LOGI, čiščenje, servis in trgovina, d.o.o., Novo mesto, Ragovo 11, Novo
mesto, vpisana na reg. vl. št. 1/00998/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Logar Franc, Cesta herojev 64, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Logar Franca, Cesta herojev 64, Novo mesto.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 5. 1995
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Srg 844/94
Rg-14233
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba VETA, trgovsko, storitveno in
transportno podjetje Otočec, d.o.o., Šentpeter 12, Otočec, vpisana na reg. vl. št.
1-2848/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Veber Ana, Šentpeter
12, Otočec, z ustanovitvenim kapitalom
108.019,30 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 108.019,30
SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Veber Ano, Šentpeter 12, Otočec.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 8. 5. 1995

Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Aleksandar Mikić, Ulica
Majde Šilc 20, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 143.430 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 143.430 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Aleksandra Mikića, Ulica Majde Šilc 20, Novo mesto.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 5. 1995

prevzel Golež Boris, Ragovska 30, Novo
mesto.

Srg 1415/94
Rg-14244
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba TARA, podjetje za poslovne
storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Trebnje, Ul. heroja Simončiča 11, Trebnje, vpisana na reg. vl. št. 1-1651/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Nataša Pandža in Saša
Pandža, oba Ul. heroja Simončiča 11, Trebnje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
razdeli med družbenika v sorazmerju z ustanovitvenimi deleži obeh družbenikov, in sicer Natašo Pandža, Ul. heroja Simončiča
11, Trebnje, v znesku 1.000 SIT in Sašo
Pandža, Ul. heroja Simončiča 11, Trebnje, v
znesku 1.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 5. 1995
Srg 1196/94
Rg-14249
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
Družba LEMAX trgovina in storitve Novo mesto, d.o.o., Ulica Majde
Šilc 20, Novo mesto, vpisana na reg. vl.
št. 1-3449/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
12. 5. 1994.

Srg 2555/94
Rg-17543
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
Družba KOT, Kovinarstvo in trgovina,
Gradac, d.o.o., Gradac 24, Gradac, vpisana na reg. vl. št. 1-1424/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 26. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Žunič Milan, Gradac 24,
Gradac, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Žunič Milana, Gradac 24, Gradac.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 6. 1995
Srg 94/02566
Rg-24927
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02566 z dne 13. 10. 1995,
pod št. vložka 1/00697/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku, s
temile podatki:
Matična št. 5349125
Firma: I K S, informatika, komunikacije, sistemi, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: I K S, Novo mesto,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Ragovska 30
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Golež Boris, izstopil
27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je

Srg 94/01874
Rg-26719
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01874 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00573/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku, s
temile podatki:
Matična št. 5323193
Firma: MIT, podjetje za projektiranje,
proizvodnjo, zunanjo trgovino in zastopanje, d.o.o., Trebnje
Skrajšana firma: MIT, d.o.o., Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trebnje, Ulica heroja Slaka 9
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Lavrih Nikolaj, Huč Božidar in Kutnar Frančišek, vsi izstopili 23. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Lavrih Nikolaj, Ulica heroja Slaka 9,
Trebnje, Huč Božidar, Ul. Dolenjskega
odreda 9, Trebnje in Kutnar Frančišek, Šorlijeva 3, Kranj.
Srg 94/01265
Rg-26721
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01265 z dne 29. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01183/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča prenehanje družbe po skrajšanem postopku, s temile podatki:
Firma: STATVE, promet s tekstilnimi
izdelki, Vrhovci, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Adlešiči, Vrhovci št. 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Vranešič Stanko, izstopil
28. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Vranešič Stanko, Vrhovci št. 2, Adlešiči.
PTUJ
Srg 3815/94
Rg-15547
Družba BENDAS, podjetje za trgovino
in gostinstvo, d.o.o., Kicar 101, Ptuj, katere
ustanovitelj je Čeh Srečko, Podvinci 109, Ptuj,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 30. 6.
1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Čeh Srečko,
Podvinci 109, Ptuj.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 5. 1995
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Srg 3129/94
Rg-15572
Družba KLASIBRA, trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o., Kungota 158,
Kidričevo, katere ustanoviteljica je Marija
Sitar, Kungota 158, Kidričevo, po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 20. 5. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Marija Sitar, Kungota 158, Kidričevo.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 5. 1995

jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 11. 1995

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5569-00, vpiše izbris družbe INTERVAL, d.o.o., s sedežem Radlje ob
Dravi, Partizanska 32, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Raško
Viljemka iz Radelj ob Dravi, Partizanska 32.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 7. 1996

Srg 6861/94
Rg-15575
Družba RO 30, podjetje za trgovino,
svetovanje in storitve, d.o.o., Na obrežju
19, Ptuj, katere ustanovitelj je Čeh Robert,
Na obrežju 19, Ptuj, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 22. 12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Čeh Robert,
Na obrežju 19, Ptuj.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 5. 1995
Srg 94/05271
Rg-25557
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05271 z dne 12. 10. 1995, pod št.
vložka 1/06612/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka skrajšane likvidacije s temile
podatki:
Firma: NUMERATO SOLVERE, trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: NUMERATO SOLVERE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podlehnik, Sedlašek 91
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pernek Vladimir, izstopil
dne 9. 10. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku, obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik družbe Pernek Vladimir, Sedlašek 91, Podlehnik.
Srg 5883/94
Rg-26586
Družba DETEL, proizvodno, trgovsko
in svetovalno podjetje, d.o.o., Finžgarjeva 10, Ptuj, katere družbenik je Cujnik Peter, Finžgarjeva 10, Ptuj, po sklepu družbenika z dne 15. 12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Cujnik Peter, Finžgarjeva 10, Ptuj.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-

Srg 6004/94
Rg-26588
Družba LABIR, podjetje za inženiring,
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kraigherjeva 22, Ptuj, katere družbenik je
Marjan Lukman, Kraigherjeva 22, Ptuj, po
sklepu družbenika z dne 28. 12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Marjan Lukman, Kraigherjeva 22, Ptuj.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 11. 1995
Srg 6447/94
Rg-26594
Družba SAIGA, Segulin agencija, inženiring, gradbeništvo, d.o.o., Potrčeva 22,
Ptuj, katere ustanovitelja sta Segulin Samo
in Segulin Jelka, oba Volkmerjeva 22, Ptuj,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
30. 12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Segulin
Samo in Segulin Jelka, oba Volkmerjeva
22, Ptuj.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 11. 1995

SLOVENJ GRADEC
Srg 6038/94
Rg-1055
Družba COLATIO, storitve in trgovina, d.o.o., Mariborska cesta 71, Dravograd, reg. št. vl. 1/8133-00, katere družbenik je Slavko Rožič, po sklepu družbenika z
dne 19. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Slavko Rožič iz Dravograda, Mariborska c. 71.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 4. 1996
Srg 5837/94
Rg-1056
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 5837/94, zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 23. 7. 1996 sklenilo:

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 026-4/95-96-12
Ob-3678
Pravila sindikata Sindikat zobozdravstva Zgornjesavinjske doline, ki so
bila sprejeta dne 29. 3. 1994 na zboru delavcev sindikata sindikat zobozdravstva
Zgornjesavinjske doline, s sedežem: ZP
Mozirje, Savinjska cesta 6, Mozirje, se hranijo pri Upravni enoti Mozirje, v vpisniku evidence statutov sindikatov pod
številko 23.
Št. 028-5/96-3
Ob-3679
Pravila sindikalne podružnice IMP Promont IPD Tehnične storitve, d.o.o., Pot k
sejmišču 30, Ljubljana Črnuče, sindikata
kovinske in elektroindustrije Slovenije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije sprejeta
na občnem zboru sindikalne podružnice IMP
Promont IPD Tehnične storitve, d.o.o., Pot
k sejmišču 30, Ljubljana Črnuče, sindikata
kovinske in elektroindustrije Slovenije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije dne 13.
3. 1996 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov št. 7, dne
31. 7. 1996.
Št. 024-2/96
Ob-3680
Upravna enota Tolmin, oddelek za gospodarstvo z dnem izdaje te odločbe sprejme
v hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 25. 7. 1996 pod zap. št. 32
z nazivom Pravila sindikata Neodvisnost-konfederacije novih sindikatov Slovenije, Cestno podjetje Nova Gorica, Prvomajska 52, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom sindikat Neodvisnosti-konfederacije novih sindikatov
Slovenije, Cestno podjetje Nova Gorica, Prvomajska 52 in sedežem Poljubinj 92.
Št. 021-014/96-35
Ob-3677
Statut oziroma Pravila sindikata Zdravilišča Laško, ki je bil sprejet dne 23. 7.
1993 se hrani pri Upravni enoti Laško in je
vpisan pod zap. št. 34, pod imenom:
– Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
– Zdravilišče Laško.
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Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče postopek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
N 75/95
R-45
Miroslav Sedevčič, pok. Franc, roj. 10. 4.
1927 na Banjšicah, je pogrešan (na predlog
Ivanke Pisk, Gradnikove brigade 9, Nova
Gorica, ki jo zastopa odv. Branka MevljaTurk iz Nove Gorice).
Skrbnik je Strgar Branko iz Banjšic
št. 71.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 3. 1996

Oklici dedičem
D 96/94
R-39
Pri tem sodišču je v teku zapuščinski
postopek po pok. Gerjovič Tereziji, roj.
12. 2. 1951, stan. Blatno 13, Pišece, ki je
umrla 3. 2. 1994.
S tem oklicem vabi sodišče vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica v Uradnem listu RS.
Okrajno sodišče Brežice
dne 25. 1. 1995

Stečajni postopki
in likvidacije
St 21/96
S-289
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 21/96 dne 26. 7. 1996 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Jeklotehna Indel, družba za opravljanje storitev,
d.o.o., Tržaška c. 58, Maribor.
Odslej firma glasi Jeklotehna Indel, družba za opravljanje storitev, d.o.o., Tržaška c.
58, Maribor – v stečaju.
2. Za stečajno upraviteljico se določi
Dragica Razboršek, dipl. ek., Borštnikova
5, Maribor.
3. O začetku stečajnega postopka bodo
obveščeni upniki z oklicem na oglasni deski
tukajšnjega sodišča ter z objavo v Uradnem
listu RS.
4. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 11. 11. 1996 ob 10. uri v sobi 330
tega sodišča.
5. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tega sodišča dne 26. 7. 1996.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 1996
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St 7/96
S-290
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/96,
z dne 30. 7. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Resenik, podjetje za trgovino na veliko in malo ter storitve, d.o.o.,
Majšperk 33.
Odslej firma glasi: Resenik, podjetje za
trgovino na veliko in malo ter storitve,
d.o.o., Majšperk 33 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, stanujoč Cesta na Roglo
11/g, Zreče.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo, v dveh izvodih in dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 16. 10.
1996, ob 9. uri, v sobi 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30. 7.
1996.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 7. 1996

katerem je upnik del svoje terjatve odpisal,
preostalo terjatev v višini 61,275.042,15 SIT
z obrestno mero TOM + 6% pa bo dolžnik
poravnal v 24. mesečnih obrokih, prvi obrok
pa zapade 31. 7. 1996.
– Ugotovi se, da je upnik Agencija RS
za sanacijo bank in hranilnic, Trg Republike 3, Ljubljana, spremenil svojo ugotovljeno terjatev v višini 267,951.304 SIT v lastniški delež pod pogojem, da bo prisilna poravnava sklenjena in pridobil s sklenitvijo
prisilne poravne 34,23% lastniški delež na
osnovnem kapitalu družbe.
– Ugotovi se, da so delavci del ali celoto
svojih ugotovljenih terjatev na podlagi neizplačanih plač pod pogojem, da bo prisilna
poravnava sklenjena, spremenili v lastniške
deleže in s sklenitvijo prisilne poravnave
pridobili lastniške deleže, kot to izhaja iz
spiska o spremembi terjatve v lastniške deleže, ki je sestavni del sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
27. 6. 1996. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 30. 7.
1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 1996

St 14/94
S-291
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot predsednik senata in sodnica mag. Olga Beranič ter sodnica Joža Nikolič, kot članici
senata, v stečajni zadevi zoper SGP Stavbar Stavbex, d.o.o., Maribor – v stečaju, na
seji senata dne 23. 7. 1996 sklenilo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom SGP
Stavbar Stavbex, d.o.o., Industrijska 13,
Maribor, se v skladu z določilom 99/II
člena ZPPSL (Ur. l. RS, št. 67/93) zaključi,
saj je stečajna masa neznatne vrednosti in
ne zadošča za poplačilo upniških terjatev.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.
Po pravnomočnosti tega sklepa dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 1996
St 20/95
S-292
To sodišče je s sklepom opr. št. St 20/95
z dne 2. 7. 1996 potrdilo prisilno poravnavo, ki so jo dolžnik KTL Navita embalaža,
d.o.o., Ljubljana, Letališka c. 30 in njegovi upniki sklenili na naroku dne 27. 6. 1996,
po kateri bo dolžnik,
– upnikom, katerih terjatve so bile ugotovljene, izplačal 60% od na dan 1. 2. 1996
ugotovljene terjatve, in sicer v roku dveh let
od sklenitve prisilne poravnave (do 2. 7.
1998). Za čas od 1. 2. 1996 do plačila pripadajo posameznemu upniku 6% realne obresti
od znižanega zneska ugotovljene terjatve.
– Seznam upnikov, katerih terjatve so
ugotovljene, z višino terjatve na dan 1. 2.
1996 in zmanjšani zneski ugotovljenih terjatev ter seznam prerekanih in verjetnih terjatev je sestavni del sklepa. Sestavni del
sklepa je tudi seznam upnikov, terjatve
le-teh, osnove za glasovanje ter navedba
upnikov, ki so glasovali za sklenitev prisilne poravnave.
– Ugotovi se, da sta dolžnik in upnik
Sarrio Slovenija, d.o.o., Proizvodnja kartona Količevo sklenila posebni sporazum, po

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 367/96
La-499
Mizarstvo Rogaška Slatina, p.o., Tržaški hrib 4, podaljšuje javni poziv upravičencem k interni razdelitvi delnic in notranjem odkupu v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Javni poziv se podaljšuje za naknadni 30
dnevni rok po objavi tega podaljšanja.
Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 55/95 ter v dnevniku Večer dne
1. 2. 1996.
Mizarstvo Rogaška Slatina, p.o.
La-487
Podjetje Usluga, p.o., Kranj, Gasilska
c. 5, podaljšuje rok za javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem) pri interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja.
Rok za podaljšuje do vključno 14. 8.
1996.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časopisu Dnevnik dne 28. 6. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 34/96 dne 29. VI. 1996.
Vse dodatne informacije dobite na tel.
064/311-216 pri Mihu Pogačniku.
Usluga, p.o., Kranj
La-488
Region, p.o., Brežice, Cesta prvih
borcev 11, podaljšuje rok za javni poziv
upravičencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim in upokojencem) pri interni razdelitvi
in notranjem odkupu deležu podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja.
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Rok se podaljšuje do vključno 10. 9.
1996, in sicer vsak delovnik med 8. in
14. uro na sedežu podjetja.
Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/96 dne 12. IV. 1996.
Vse dodatne informacije dobite po tel.
0608/62-934 ali osebno na sedežu podjetja.
Projektivni biro Region,
p.o., Brežice

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj,
– interna razdelitev delnic v višini do
20%,
– notranji odkup delnic v višini do 40%.
7. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja (tudi podjetij Delo do 11. 7. 1990), da v 30 dneh po
objavi poziva vpišejo poslovne deleže,
– v zameno za lastniške certifikate ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi. V primeru, da bo vrednost tako zbranih lastniških
certifikatov manjša od 20% družbenega kapitala, bo podjetje objavilo interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih. Preostanek
deležev, ki ne bo razdeljen niti na ta način,
bo podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj
v skladu s 23. členom ZLPP,
– da pristopijo k programu notranjega
odkupa, s tem, da vplačajo kupnino za prvi
paket poslovnih deležev notranjega odkupa.
8. Poslovne deleže interne razdelitve in
notranjega odkupa lahko upravičenci v opredeljenem roku vpisujejo vsak delovni dan
dopoldan na sedežu podjetja. Deleži notranjega odkupa se lahko vplačujejo tudi v gotovini na privatizacijski podračun št.
50102-698-000-0026586.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa ter vplačila lahko upravičenci dobijo v dopoldanskem času na tel.
št. 061/132-00-23.
Studi Consulting, p.o., Ljubljana

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv na interno razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in
družb, v katerih ima lastniške naložbe, da v
30 dneh od objave javnega poziva v časopisu Delo in na oglasnih deskah podjetja, predložijo svoje lasntiške certifikate v zameno
za delnice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic podjetja. Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z objavo internega razpisa začel teči nov 15-dnevni rok
za vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju VGP Soča Nova Gorica.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate v navedenem roku vsak delovnik od 8. do 12. ure v tajništvu podjetja.
Rok je prekluziven. Upravičenci, ki zamudijo navedeni rok, ne morejo sodelovati pri
interni razdelitvi delnic podjetja.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala. Delnice pridobljene v okviru interne razdelitve, so navadne imenske delnice, ki so
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
5. Javni poziv za notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja in
družb, v katerih ima lastniške naložbe, da v
30 dneh od objave javnega poziva v časopisu Delo ter na oglasnih deskah podjetja vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom ter
tako postanejo udeleženci notranjega odkupa delnic podjetja.
Prvi paket delnic bodo upravičenci vplačali z denarnimi vplačili, z zamenjavo morebitnih presežkov lastniških certifikatov iz
interne razdelitve ter s potrdili za neizplačan del plač, po poravnavi davkov in prispevkov. V naslednjih štirih letih bodo upravičenci delnice odkupili iz njim pripadajočim dobičkom, iz plač in iz drugih sredstev
udeležencev programa.
Delnice se bodo vpisovale na blagajni
podjetja, na naslovu VGP Soča Nova Gorica, Industrijska cesta 2, vsak delovnik v
času od 7. do 15. ure. Gotovinska plačila se
bodo vršila na privatizacijski račun št.
52000-698-37508 z navedbo “Plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa”.
Rok za plačila je prekluziven.
Upravičenci, ki zamudijo rok, ne morejo
sodelovati pri notranjem odkupu delnic.
Podjetje bo za notranji odkup delnic namenilo 40% družbenega kapitala podjetja.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega odkupa, imajo lasntosti iz 35. člena uredbe.
6. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni,da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove, na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri

La-489
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,
p.o., Gradnikove brigade 11, Ljubljana,
podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposlenim in upokojencem) za sodelovanje v interni razdelitvi in
notranjemu odkupu delnic. Javni poziv je
bil objavljen v časopisu Slovenec in na oglasni deski dne 4. 7. 1996 ter v Uradnem
listu RS, št. 36/96 dne 12. VII. 1996.
Javni poziv se podaljšuje do 5. 8. 1996
do vključno 5. 9. 1996.
Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/140-11-28 int. 164 pri Mileni Bergant.
Gradis, GP Ljubljana, p.o.
Št. 82/96
La-490
Obveščamo vse upravičence za udeležbo pri notranjem odkupu podjetja ABC Tehnohit, Trgovsko podjetje na veliko in malo, d.o.o., Trbovlje, Cesta 1. junija 3, da je
po sklepu 41, seje nadzornega sveta podjetja rok za plačilo delnic notranjega odkupa
podaljšan do 10. 9. 1996.
Program lasntinskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Republika dne 17. 7.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 39/96 dne
26. VII. 1996, upravičenci lahko dobijo dodatne informacije po tel. 0601/21-172 ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktni osebi
sta Nataša Anžel, dipl. ek. in Nikola Milovančev, dipl. jur.
ABC Tehnohit, d.o.o.
La-500
Studio Consulting, p.o., Likozarjeva 1,
Ljubljana, objavlja program lastninskega
preoblikovanja, ki ga je Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo odobrila z odločbo št. LP 01314/1996-IJS dne 31. 5. 1996.
1. Firma in sedež: Studio Consulting,
p.o., Likozarjeva 1, Ljubljana.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod št. vložka /7415/00.
2. Matična številka: 5385741.
3. Osnovna dejavnost: svetovanje in storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:

La-501
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, objavljamo
program lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 01996/1996-GV z dne
15. 7. 1996.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma podjetja:
Vodnogospodarsko
podjetje Soča, p.o., Nova Gorica.
Sedež podjetja: Kromberk, Industrijska cesta 2, Nova Gorica.
Matična številka podjetja: 5151490.
Šifra dejavnosti podjetja: 040002 – varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
Osnovna dejavnost podjetja je spremljanje stanja vodnega režima, urejanje vodnega režima in zagotavljanja obrambe pred
poplavami in erozijo.
Podjetje je registrirano pri pristojnem sodišču v Novi Gorici, pod reg. št. vložka
1-135-00 z dne 7. 3. 1990.
2. Predvidena lastniška struktura preoblikovanja podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 2,27%,
– Slovenski odškodninski sklad – 2,27%
– Sklad RS za razvoj – 4,54%,
– udeleženci interne razdelitve – 4,54%,
– udeleženci notranjega odkupa – 9,06%,
– Republika Slovenija – 77,32%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
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agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
7. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije po tel. 065/28-114 ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Pirjevec
Sandra, od 8. do 12. ure.
Vodnogospodarsko podjetje Soča, p.o.,
Nova Gorica

30-dnevni rok za predložitev lastniškega
certifikata, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi delnic podjetja. Če v navedenem
roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v
10 dneh po zaključku vpisnega roka ugotovila posebna komisija, bo z objavo internega razpisa na oglasni deski najkasneje v
naslednjih 10 dneh, začel teči nov 15-dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju Intertrade ITS,
Podjetje za proizvodnjo, informatiko in zastopanje d.d., Ljubljana, Kolodvorska 9 (II.
krog). Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj. Podjetje bo delnice
vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Delnice, pridobljene
iz interne razdelitve, so neprenosljive dve
leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje Intertrade ITS, Podjetje za proizvodnjo, informatiko in zastopanje d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 9, poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dneh po objavi tega oglasa
in poziva v dnevniku Republika vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko vplačajo kupnino za prvi paket delnic postanejo
udeleženci programa notranjega odkupa. V
primeru, da udeleženci z vplačilom lastniških certifikatov presežejo celotni znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega kapitala, ki je vključen v program notranjega
odkupa, uporabi podjetje pri znižanju proporcionalni kriterij. Delnice se vplačujejo z
gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so neprenosljive izven
programa notranjega odkupa za čas dokler
traja program notranjega odkupa, razen z
dedovanjem in prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udeleženci programa notranjega odkupa, razen delnic, ki
so pridobljene s presežki certifikatov, ki so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem, po preteku dveh let pa so enake kot ostale delnice programa notranjega
odkupa.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
programa notranjega odkupa in pravico do
dividende.
7.3. Tako delnice iz interne razdelitve
kot notranjega odkupa bodo upravičenci
vpisovali in vplačevali vsak delovni dan od
8. do 14. ure na sedežu podjetja Intertrade
ITS d.d., podjetje za proizvodnjo, informatiko in zastopanje d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9, pri Simonič Elizabeti v okviru zgoraj
opredeljenih rokov.
Delnice se lahko v okviru zgoraj opredeljenih rokov vplačajo tudi v gotovini
na posebni privatizacijski podračun pod-

jetja
pri
APPNI
Ljubljana,
št.
50100-601-000-0012594, z navedbo: Plačilo kupnine za delnice podjetja v notranjem
odkupu.
7.4. Delnice iz naslova javne prodaje
bodo zainteresirani upravičenci lahko vpisovali na podlagi ločenega javnega poziva,
ki bo, najkasneje v roku trideset dni po pridobitvi dovoljenja za javno prodajo, objavljen v dnevniku Republika.
8. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Dragu Čučniku, tel. 061/132-21-22. Intetrade ITS, Podjetje za proizvodnjo, informatiko in zastopanje d.d., Ljubljana.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravne
koristi, ter se postopka pri agenciji ni
udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.
Intertrade ITS
Ljubljana

Št. 2300/71-96
La-498
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja Intertrade
ITS, Podjetje za proizvodnjo, informatiko
in zastopanje d.d., Ljubljana, Kolodvorska
9, ki ga je z odločbo št. LP 01119/1996-MR
z dne 25. 7. 1996 odobrila Agencija za
prestrukturiranje in privatizacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje Intertrade ITS, Podjetje za proizvodnjo, informatiko in zastopanje d.d., Ljubljana, Kolodvorska 9,
objavlja program lastninskega preoblikovanja
1. Firma in sedež: Intertrade ITS, Podjetje za proizvodnjo, informatiko in zastopanje d.d., Ljubljana, Kolodvorska 9.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod številko reg.vl. 1/5471/00, Ljubljana.
2. Matična številka: 5001765.
3. Dejavnost: proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov šifra
011729.
4. Pravna oblika organiziranosti: Podjetje Intertrade ITS, Podjetje za proizvodnjo,
informatiko in zastopanje d.d., Ljubljana,
Kolodvorska 9, je v 100% družbeni lasti.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa 2%,
– upravičenci iz javne prodaje 38%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja
družbenega kapitala:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup delnic v višini do 2%
razpisanih delnic,
– javna prodaja v višini do 38% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje Intertrade ITS, Podjetje za proizvodnjo, informatiko in zastopanje d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 9, poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30-dnevnem roku po objavi
tega oglasa in poziva v dnevniku Republika
vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate (I. krog). Upravičenec, ki zamudi

La-491
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93), uredbe o pripravi programa preoblikovanja (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) ter odločbe št. LP 01148/1996-KJ z dne 28. 6.
1996 Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Prašičereja Podgrad.
Sedež: Podgrad 38, Gornja Radgona.
Matična številka: 5458854.
Šifra dejavnosti: 020140.
Dejavnosti podjetja: prašičerejska proizvodnja, prodaja pitanih prašičev, pujskov
in plemenskih prašičev, osnovna veterinarska dejavnost v prašičereji, izvrševanje
transportne dejavnosti s prostimi kapacitetami in sodelovanje s kooperanti pri proizvodnji prašičev.
2. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Prašičereja Podgrad, p.o., je
podjetje s 100% družbenim kapitalom.
3. Predvidena lastniška struktura kapitala družbe:
– Pokojninsko invalidski sklad – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz interne razdelitve –
20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%.
4. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade v višini 40%,
– interna razdelitev delnic v višini do
20%,
– notranji odkup delnic v višini do 40%.
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5. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
5.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene ter upokojence podjetja), da v 30 dneh po objavi javnega poziva v časopisu Delo, Uradnem listu RS in na
oglasni deski podjetja, predložijo svoje lastniške certifikate v zameno za delnice podjetja ter tako sodelujejo v interni razdelitvi
delnic (I. krog). Podjetje bo najprej izdalo
začasnice, ki jih bo po vpisu v sodni register
nadomestilo z delnicami v dematerializirani
obliki.
V primeru preplačil upravičencev bo
podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca in bo viške certifikatov preneslo v
notranji odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa začel teči 15-dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog).
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve so navadne
imenske in so neprenosljive dve leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.
5.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene ter upokojence podjetja), da sodelujejo pri notranjem odkupu
delnic podjetja in da s pisno izjavo pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa podjetja.
Notranji odkup delnic bo potekal hkrati
z interno razdelitvijo in z upoštevanjem 50%
popusta.
Kolikor upravičenci ne bodo pripravljeni odkupiti vseh delnic, predvidenih za notranji odkup, bo podjetje preostanek delnic
preneslo na sklad za kasnejši odkup na obroke v naslednjih štirih letih.
Če presežni lastniški certifikati ne bodo
zadoščali za predvideno kupnino pri notranjem odkupu, bodo upravičenci programa
notranjega odkupa uporabili še denarna
sredstva, v naslednjih letih pa še del dobička, ki jim pripada, plače in druga sredstva.
Delnice pri notranjem odkupu so navadne imenske, dajejo pravico do upravljanja,
dividende in sorazmernega dela stečajne
mase, skladno s pravili programa notranjega odkupa.
Za čas trajanja programa notranjega odkupa so vse delnice neprenosljive, razen z
dedovanjem in prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udeleženci programa z omejitvijo, da ostaja vsaj tretjina
zaposlenih med udeleženci programa.
Delnice pridobljene s presežnimi certifikati so neprenosljive dve leti od izdaje, nato
pa so enake drugim delnicam notranjega
odkupa.
6. Način vplačila
Delnice bo podjetje vpisovalo v navedenem roku vsak delovnik od 8. do 14. ure na
sedežu podjetja.
V primeru plačila kupnine za gotovino
se delnice revalorizirajo z indeksom drobno
prodajnih cen, vplačila pa se vršijo na poseben
privatizacijski
podračun
št.
51910-698-71421 pri Agenciji RS za plačilni promet (ekspozitura Gornja Radgona) z
navedbo: Plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok
za predložitev lastniškega certifikata, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic in
notranjem odkupu.
7. Informacije
Udeleženci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z lastninskim preoblikovanjem na sedežu podjetja vsak delovnik pri
Ivanu Mlinariču in Cvetki Bračič osebno ali
na tel. 069/61-689.
8. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Prašičereja Podgrad

– pridobivanje in posredovanje pri odpiranju kreditnih in garancijskih linij za potrebe dolgoročnega kreditiranja,
– finančni inženiring na področju reciklaže koristnih in posebnih odpadkov, ki
vsebujejo nevarne snovi,
– komisijski in agencijski posli pri izvozu in uvozu v okviru dejavnosti recirkulacije surovin,
– zastopanje tujih firm v okviru dejavnosti recirkulacije surovin.
4. Pravna oblika organiziranosti
Dinos holding, p.o., je v 100% družbeni
lastnini.
Dinos holding, p.o., je lastnik v 100%
deležu v naslednjih družbah:
a) Dinos, d.d., Ljubljana, Šlandrova 6, ki
je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vl. 1/11471/00,
b) Dinos Tekstilka, d.d., Ljubljana, Kurilniška 18, ki je registrirana pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, št. reg. vl. 1/11470/00,
c) Dinos Kranj, d.d., Kranj, Savska Loka
24, ki je registrirana pri Okrožnem sodišču
v Kranju, št. reg. vl. 1-2191-00,
d) Dinos Trbovlje, d.d., Trbovlje, Globušak 3, ki je registrirana pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, št. reg. vl. 1/11469/00,
e) Dinos Murska Sobota, d.d., Murska
Sobota, Markišavska cesta 7, ki je registrirana pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, št. reg. vl. 1/842-00,
f) Dinos, d.d., Maribor, Tržaška 55, Maribor, ki je registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, št. reg. vl. 1/3502-00,
g) Dinos Nova Gorica, d.d., Nova Gorica, C. IX. korpusa 110, ki je registrirana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. reg. vl.
1/1542-00,
h) Dinos Celje, d.d., Celje, Gaji 37, ki je
registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju,
št. reg. vl. 1-2688-0,
i) Dinos Storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 106, Ljubljana, ki je registrirana pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vl.
1/11468/00.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa
40%.
6. Način oziroma kombinacije načinov
lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini 40% razpisanih
delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence ter zaposlene in bivše zaposlene ter upokojence družbe naštetih
v 4. točki oglasa tega programa (I. krog), da

La-492
Dinos holding, p.o., Dunajska 106, Ljubljana, na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij skladno z odločbo
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP 01208/1996-tp z dne 16. 7.
1996, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja Dinos holding Ljubljana,
Dunajska 106, Ljubljana.
1. Firma in sedež
Firma: Dinos holding, p.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 106.
2. Matična številka: 5003318.
3. Podjetje je registrirano pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, pod št. reg. vložka
726/00.
4. Dejavnost: 013 500;
– ustanavljanje, financiranje, nadzor in
upravljanje podjetij in družb, skladov, bank
in drugih oblik organiziranja kapitala,
– pridobivanje in posredovanje pri pridobivanju naložbenega kapitala,
– pridobivanje in posredovanje pri odpiranju kreditnih in garancijskih linij za potrebe dolgoročnega kreditiranja,
– plasiranje oziroma vlaganje dolgoročnih naložb kapitala v obliki kapitalskih vložkov, dolgoročnih kreditov ter drugih kapitalskih in finančnih oblikah,
– finančni inženiring in svetovanje pri
plasiranju oziroma vlaganju kapitala v dejavnosti recirkulacije surovin,
– usmerjanje in usklajevanje vseh aktivnosti ter priprava strokovnih podlag in
opravljanje strokovnih opravil pri izvajanju
dolgoročnih naložb kapitala,
– konzalting in inženiring na področju
reciklaže koristnih in posebnih odpadkov,
ki vsebujejo nevarne snovi,
– komisijski in agencijski posli pri prometu na debelo in drobno v okviru dejavnosti recirkulacije surovin.
V zunanjetrgovinskem prometu podjetje
opravlja naslednje dejavnosti:
– kooperacije v okviru dejavnosti priprave sekundarnih surovin,
– pridobivanje in posredovanje pri pridobivanju naložbenega kapitala v tujini,
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v 30 dnevnem roku po objavi tega oglasa v
časopisu Ljubljanski Dnevnik in na oglasnih deskah podjetja in družb, (5. točka)
vpišejo delnice, ki se bodo vodile v dematerializirani obliki v zameno za lastniške certifikate in potrdila o neizplačanih plačah.
Rok 30 dni je prekluziven. Interni razpis bo
potekal v prostorih podjetja Dinos holding,
p.o., Ljubljana, Dunajska 106, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.
Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic se presežek certifikatov in potrdil proporcionalno uporabi za notranji odkup. Če v roku iz prejšnjega odstavka ne bo
vpisanih in vplačanih vseh delnic namenjenih interni razdelitvi, bo komisija opravila
interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih (II. krog) v roku 8 dni po izteku
30-dnevnega roka za predložitev lastniških
certifikatov. Interni razpis bo objavljen na
oglasni deski podjetja in družb iz 4. točke te
objave in bo trajal 10 dni oziroma do zapolnitve, vsak delovni dan od 8. do 14. ure na
sedežu podjetja. Upravičenec, ki zamudi ta
rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi. Tudi v drugem krogu se bo v primeru,
da je certifikatov ožjih družinskih članov
preveč, upošteval kriterij proporcionalnosti
za vsakega upravičenca posebej.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa v časopisu ljubljanski
Dnevnik in oglasnih deskah podjetja ter
družb iz 4. točke tega oglasa, vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve na sedežu podjetja vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
krogu bo do dokončnega odkupa zadržal in
z njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z določili statuta in pravili
notranjega odkupa.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s statutom
in pravico do dividende. Delnice bodo upravičenci vplačevali na poseben privatizacijski račun št. 50102-698-26539 pri agenciji
za plačilni promet Ljubljana. Gotovinska
vplačila se revalorizirajo od 1. 1. 1993 dalje
do dneva vplačila Skladu RS za razvoj.
8. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije
o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa ter vplačila dobite na
tel. 061/340-241 pri Mariji Žorž ali
061/340-254 pri Lepi Jovanovski.
Dinos holding, p.o., Ljubljana

Št. 86/9617
La-493
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je z odločbo št.
LP 02032/1996-GV z dne 25. 7. 1996 odobrila agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje objavlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja.
1. Firma in sedež: Gozdno gospodarstvo
Kranj, n.sol.o., C. Staneta Žagarja 53,
Kranj.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Kranju,
enota v Kranju pod številko reg. vl. 1-9-00.
2. Matična številka: 5142415.
3. Osnovna dejavnost
a) gozdarstvo v gozdovih družbene in zasebne lastnine, ki zajema:
– gojitev gozdov,
– varstvo gozdov,
– izkoriščanje gozdov razen čebeljarjenja,
– odkazovanje,
– promet z gozdnimi sortimenti in drugimi gozdnimi proizvodi,
– urejanje gozdov in prostora v okviru
gozdnogospodarskega območja Kranj, ki zajema,
– izdelavo gozdnogospodarskih načrtov
območja in gozdnogospodarskih enot,
– izdelavo strokovnih mnenj in predlogov pri urbanističnem načrtovanju in varstvu okolja ter izdajo soglasij pri gradnji objektov v objektov v gozdovih in njihovi bližini;
b) prevoz blaga v cestnem prometu, zlasti hlodovine, drv, mehanizacije in gradbenega materiala.
Stranske dejavnosti so:
– poslovanje hranilno-kreditne službe,
– delavski počitniški domovi,
– druge nastanitvene storitve od tega oddajanje počitniških prikolic.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
25%,
– upravičenci iz javne prodaje delnica
podjetja – 15%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 25% razpisanih delnic,
– javna prodaja delnic podjetja do 15%
razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic

7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v časopisu Delo ter na oglasni deski
podjetja vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate (I. krog). Če v navedenem
roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z objavo internega razpisa začel teči nov 10-dnevni rok
za vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh
20% delnic, bo podjetje preostanek delnic
do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj.
V drugem krogu bo razpis končan pred
iztekom 10-dnevnega roka, če bodo pred
iztekom tega roka vpisane in vplačane vse
delnice iz interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma
potrdila za vsako vplačilo. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov in potrdil za neizplačane plače proporcionalno
uporabljen za notranji odkup. Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa in poziva v časopisu Delo ter na oglasni deski podjetja vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom.
Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov in potrdil za neizplačane plače iz interne razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo do dokončnega
odkupa zadržal in z njimi upravljal Sklad
RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa, so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navadne, imenske in dajejo poleg pravice do udeležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali na sedežu podjetja vsak delovni dan od 9. do
14. ure pri Soklič Anuški, v okviru zgoraj
opredeljenih rokov; gotovinska vplačila bodo nakazana na poseben privatizacijski podračun, ki je odprt pri agenciji RS za plačilni promet Kranj, št. 51500-698-4153 z imenom “privatizacijski podračun GG Kranj”.
9. Pogoji javne prodaje bodo objavljeni
v posebnem pozivu, ki bo objavljen v časopisu Delo po zaključeni interni razdelitvi in
notranjem odkupu.
10. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite
pri Soklič Anuški, tel. 064/241-511.
Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene
njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od
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dneva objave s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Gozdno gospodarstvo Kranj

6.2 Pristopijo k programu notranjega
odkupa: vpišejo delnice in vplačajo
kupnino za prvi paket delnic notranjega
odkupa.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in za čas trajanja programa notranjega odkupa neprenosljive izven programa, razen z dedovanjem.
Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
notranjem odkupu v zameno za presežne
lastniške certifikate in potrdila, so enake
delnicam interne razdelitve in so neprenosljive dve leti, razen z dedovanjem, po tem
pa so enake kot druge delnice notranjega
odkupa. V primeru presežka vplačil, se vplačani zneski znižajo z uporabo kriterija povprečnega mesečnega osebnega dohodka oziroma pokojnine zadnjih treh mesecev pred
javnim pozivom.
7. Upravičenci predložijo lastniške certifikate in potrdila ter vpišejo delnice na
sedežu podjetja v Velenju, Trg mladosti 6,
med 8. in 12. uro. Gotovinska vplačila izvršijo na privatizacijski podračun podjetja št.
52800-698-71164.
8. Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v podjetju ali na tel. 063/851-671,
pri Otu Centrihu. V podjetju bo v času vpisovanja zainteresiranim na vpogled program
in sklep o preoblikovanju.
Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene
njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od
dneva objave s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Farmin inženiring, p.o., Velenje

4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe:
– zadruge – 45%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 21%,
– Odškodninski sklad – 3,5%,
– Pokojninski sklad – 3,5%,
– Sklad RS za razvoj – 7%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:

La-494
Farmin Inženiring, p.o., Trg mladosti 6,
Velenje, objavlja program lastninskega
preoblikovanja, ki ga je Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo sprejela z odločbo št. LP
01422/1996-MV z dne 19. 7. 1996.
1. Firma: Farmin Inženiring, p.o.
Sedež: Trg mladosti 6, Velenje.
Matična številka: 5198976.
Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Celju, št. registrskega
vložka 1-601-00.
2. Osnovna dejavnost je inženiring.
3. Farmin Inženiring, p.o., je podjetje v
družbeni lastnini s 100% družbenim kapitalom.
4. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja je:
– 10% delnic Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 10% delnic Slovenski odškodninski
sklad,
– 20% delnic Sklad za razvoj oziroma
po izvršeni prodaji investicijske družbe,
– 60% delnic fizične osebe – sodelujoči
v interni razdelitvi (20%) in notranjem odkupu (40%) delnic.
5. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
treh načinov:
– prenos 40% navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v vrednosti 40%
družbenega kapitala.
Prodajna cena delnic v interni razdelitvi
je 1.250 SIT, v notranjem odkupu se upošteva 50% popust, pri denarnih vplačilih pa
se kupnina revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva vplačila kupnine skladu.
6. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja ter družb
z omejeno odgovornostjo, v katerih ima kapitalske deleže (Farmin Poslovni servis,
d.o.o.; Farmin Oprema, d.o.o.; Farmin Orion, d.o.o. in Farmin F & D, d.o.o.), da v 30
dneh po objavi poziva v časopisu Večer in
na oglasni deski podjetja:
6.1 Predložijo lastniške certifikate in potrdila o neizplačanih plačah po 25.a členu
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v zameno za delnice interne razdelitve;
te delnice so navadne, imenske in neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
Če upravičenci prvega kroga ne bodo
predložili lastniških certifikatov in potrdil v
višini 20% družbenega kapitala, bo podjetje
z objavo na oglasni deski izvedlo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Če pa bi upravičenci 1. kroga predložili certifikate in potrdila v vrednosti večji od 20%
družbenega kapitala, bodo lahko presežke
po proporcionalnem znižanju uporabili za
notranji odkup delnic.

La-495
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje JEM Jeseniške mesnine, p.o., Jesenice,
Sp. Plavž 14, na podlagi programa o lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01018/1996-KJ, z dne 5. 7.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: JEM Jeseniške mesnine, p.o., Jesenice, Sp. Plavž 15.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju,
reg. št. vložka 1-872-00.
2. Matična številka: 5048427.
3. Dejavnost: 013041.
Osnovna dejavnost podjetja je klanje živine, predelava in konzerviranje mesa, prodaja na debelo in drobno, gostinske storitve,
kooperacijska reja pitane živine, odkup in
prodaja živine na debelo, prevoz živine, mesa in mesnih izdelkov.

%

– prenos navadnih delnic
na sklade
– interna razdelitev delnic
– notranji odkup delnic

%

25,46 14
36,36 20
38,18 21

7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje JEM Jeseniške mesnine, p.o.,
poziva upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja),
da lahko v roku 30 dni po objavi tega oglasa
in poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem
časopisu Dnevnik ter na oglasni deski podjetja (s tem, da rok začne teči z dnem zadnje
objave), zamenjajo lastniške certifikate za
začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 36,36% delnic družbenega kapitala, bo z objavo internega razpisa pričel teči
15-dnevni rok za vpis delnic s strani ožjih
družinskih članov, zaposlenih v podjetju
JEM Jeseniške mesnine, p.o.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvovj v skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev, bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje JEM Jeseniške mesnine, p.o.,
poziva upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja),
da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu
delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 38,18% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
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prenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v blagajni na sedežu podjetja vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Gotovinsko vplačane delnice se vplačajo na poseben privatizacijski podračun z navedbo “plačilo kupnine za delnice podjetja
v notranjem odkupu, št. 51530-698-4174.
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bo na vpogled na sedežu podjetja.
9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa
preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se
postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v
roku 15 dni od dneva objave s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 6. do 9. ure pri direktorju podjetja
Pirih Tomažu, dr. vet. med., in sicer po tel.
064/81-742 in 064/861-434 ali osebno na
sedežu podjetja.
JEM Jeseniške mesnine, p.o., Jesenice

– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 24%.
6. Predviden način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev poslovnih deležev –
v višini 20% družbenega kapitala (3.207 poslovnih navadnih deležev, prodajna cena poslovnega deleža je 1.000 SIT),
– notranji odkup poslovnih deležev – v
višini 40% družbenega kapitala (6.413 poslovnih navadnih deležev, prodajna cena poslovnega deleža je 1.000 SIT),
– prenos navadnih poslovnih deležev, na
Pokojninski sklad – v višini 10% družbenega kapitala (1.604 navadnih poslovnih deležev, prodajna cena poslovnega deleža je
1.000 SIT),
– prenos navadnih poslovnih deležev na
Odškodninski sklad – v višini 10% družbenega kapitala (1.604 navadnih poslovnih
deležev, prodajna cena poslovnega deleža
je 1.000 SIT),
– prenos navadnih poslovnih deležev na
Sklad RS za razvoj – v višini 20% družbenega kapitala (3.207 navadnih poslovnih deležev, prodajna cena poslovnega deleža je
1.000 SIT.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu poslovnih deležev
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene, upokojence podjetja ter delavce zaposlene v družbah v katerih ima podjetje
svoje kapitalske naložbe (I. krog), da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu Večer ter na
oglasni deski podjetja vpišejo poslovne deleže v zameno za lastninske certifikate.
Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh poslovnih deležev, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh poslovnih deležev, namenjenih interni razdelitvi, bo komisija za lastninsko preoblikovanje z interno objavo na
oglasni deski najkasneje v 5 dneh razpisala
novi, 15-dnevni rok za vpis poslovnih deležev ožjih družinskih članov, zaposlenih v
podjetju in v družbah v katerih ima podjetje
svoje kapitalske naložbe (II. krog).
V drugem krogu se bo, če bo certifikatov
ožjih družinskih članov preveč, upošteval
kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca posebej.
Poslovni deleži pridobljeni v interni razdelitvi, so navadni, glasijo se na ime in so
neprenosljivi dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem. Poslovni deleži iz interne razdelitve, ki bodo ostali neodkupljeni tudi po
II. krogu, bo podjetje preneslo na Sklad RS
za razvoj.
7.2 Notranji odkup
Podjetje vabi vse zaposlene, bivše zaposlene, upokojence podjetja in delavce v katerih ima podjetje svoje kapitalske naložbe,
da v 30 dneh po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu Večer in na oglasni deski podjetja vpišejo in vplačajo poslovne deleže s
50% popustom. Poslovni deleži se vplačujejo z gotovino oziroma z morebitnimi presežki lastninskih certifikatov iz interne razdelitve.
Ko upravičenec plača kupnino za poslovne deleže, postane udeleženec notranje-

ga odkupa.
Poslovne deleže, ki ne bodo odkupljeni
v prvem krogu, bo do končnega odkupa zadržal in z njimi upravljal Sklad za razvoj.
Program notranjega odkupa je uspešen
pod pogojem, da v njem sodeluje najmanj
1/3 zaposlenih v podjetju. Organiziranost
udeležencev notranjega odkupa bo določena s pravili notranjega odkupa, ki jih bodo
sprejeli upravičenci na svojem zboru.
Poslovni deleži, pridobljeni v okviru notranjega odkupa so, dokler program ni zaključen, prenosljive samo znotraj programa
(posebnost so poslovni deleži, pridobljeni v
okviru notranjega odkupa s presežki certifikatov, ki so prenosljivi dve leti po pridobitvi samo z dedovanjem, po tem obdobju pa
so prenosljivi do konca programa v okviru
upravičencev programa). Po programu notranjega odkupa bodo poslovni deleži prenosljivi skladno s pravili družbeniškega sporazuma in skladno s statutom družbe. Vsi
poslovni deleži so navadni, imenski, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende in do stečajne mase.
8. Tako poslovne deleže iz interne razdelitve kot poslovne deleže iz notranjega odkupa bodo upravičenci s certifikati lahko vpisali in vplačali na sedežu podjetja vsak delovnik od 7. do 14. ure v okviru opredeljenih
rokov, ob vplačilu poslovnih deležev z gotovino pa na privatizacijski podračun podjetja.
9. Vsi poslovni deleži se vodijo v dematerializirani obliki.
10. Dodatne informacije v zvezi s programom, pogoji vpisa in vplačili dobite na
tel. 062/28-591 ali osebno na sedežu podjetja. Oseba za stike je Milan Kranjc.
Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Dimnikarsko podjetje Maribor, p.o.

La-496
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja Dimnikarskega podjetja Maribor,
p.o., Slomškov trg 8, Maribor, ki ga je z
odločbo LP 00882/1996-TJ z dne 3. 7. 1996
odobrila Agencija za prestrukturiranje in
privatizacijo skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju Dimnikarsko podjetje
Maribor, p.o., Maribor, Slomškov trg 8, objavlja, program lastninskega preoblikovanja Dimnikarskega podjetja Maribor, p.o.,
Maribor, Slomškov trg 8.
1. Firma in sedež: Dimnikarsko podjetje Maribor, p.o., Maribor, Slomškov trg 8.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
pod reg. št. vl. 1/187-00.
2. Matična številka: 5072557.
3. Dejavnost: opravljanje dimnikarskih
storitev na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah, šifra dejavnosti 100391.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje
je v 100% družbeni lastnini, domači kapital.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Mestna občina Maribor – 40%,
– Odškodninski sklad – 6%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 6%,
– Sklad RS za razvoj – 12%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 12%,

La-497
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) ter odločbe Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 01293/1996 JM z dne
18. 7. 1996 s katero je odobrila program,
objavljamo program lastninskega preoblikovanja Cestnega podjetja Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, Stolpniška 10.
1. Firma: Cestno podjetje Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Stolpniška 10.
Sedež: Ljubljana, Stolpniška 10.
Matična št. 5076790.
2. Dejavnost podjetja: 050201 (gradnje
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov).
3. Cestno podjetje Ljubljana, p.o., Ljubljana, Stolpniška 10, je družbeno podjetje, v
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katerem po zakonu o gospodarskih javnih
službah (Ur. l. RS, št. 32/93) postane lastnina Republike Slovenije 29,22%, Občine
Hrastnik 0,42%, Občine Litije 1,31%, Občine Cerknica, 1,92%, Občine Logatec 0,70%,
Občine Domžale 1,30%, Občine Grosuplje
1,81%, Občine Vrhnika 0,66%, Mesta Ljubljane 3,37%, Občine Zagorje 0,94, Občine
Trbovlje 0,55% in Občine Kamnik 1,44%
kapitala. Preostalih 56,36% predstavlja
družbeni kapital, ki se lastninsko preoblikuje.
4. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja je:
a) delež Republike Slovenije in občin –
43,64%,
b) za lastninsko preoblikovanje –
56,36%, od tega:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad RS za razvoj,
– 20% upravičenci iz interne razdelitve,
– 40% upravičenci iz notranjega odkupa.
5. Predvideni način lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala, predvidenega za
lastninjenje,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala, predvidenega za lastninjenje,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala, predvidenega za lastninjenje.
6. Cestno podjetje Ljubljana poziva vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v roku 30 dni po objavi
predložijo lastniške certifikate, ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic. Če bo
vpisanih več kot 20% vrednosti družbenega
kapitala, predvidenega za interno razdelitev, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup. V primeru
vpisa, manjšega od 20% pa bo komisija za
lastninsko preoblikovanje z interno objavo
na oglasni deski podjetja razpisala nov
15-dnevni rok za predložitev certifikatov in
vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih delavcev.
7. Cestno podjetje Ljubljana poziva zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja, da sodelujejo pri notranjem odkupu
delnic podjetja, pri katerem imajo 50% popust. Upravičenci bodo vplačevali delnice
notranjega odkupa s certifikati in denarnimi
vplačili, v 30-dnevnem roku po objavi.
8. Upravičenci predložijo lastniške certifikate ter vpisujejo delnice notranjega odkupa v blagajni Cestnega podjetja Ljubljana
na Stolpniški 10 v Ljubljani vsak delovnik
med 8. in 12. uro. Gotovinska vplačila se
izvršijo na privatizacijski podračun podjetja
pri agenciji RS za plačilni promet – Podružnica
Ljubljana
na
račun
št.
50105-698-000-0026565.
9. Dodatne informacije lahko upravičenci dobijo pri direktorju FRS Hlade Željku
po tel. h.c. 137-14-44 (int. 111) ali
137-25-87 (direktna oziroma faks) vsak dan
med 8. in 14. uro ali osebno na sedežu podjetja.
10. Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na

zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Cestno podjetje Ljubljana

– 19,52% delnic Sklad za razvoj oziroma po izvršeni prodaji investicijske družbe,
– 60,96% delnic fizične osebe – sodelujoči v interni razdelitvi in notranjem odkupu ter sedanji imetniki deležev.
C. Teracerstvo in kamnoseštvo, Murska
Sobota, d.o.o. – odločba št. LP
01995/1996-MD
1. Firma: Teracerstvo in kamnoseštvo,
trgovina in opravljanje storitev, Murska
Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: Teracerstvo in kamnoseštvo, Murska Sobota, d.o.o.
Sedež: Kopališka 2, Murska Sobota.
Matična številka: 5691460.
Sodni register pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, št. registrskega vložka
1/1670-00.
2. Osnovna dejavnost so zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu.
3. Teracerstvo in kamnoseštvo je družba
z omejeno odgovornostjo v mešani lastnini,
v kateri je po opravljenih neodplačanih prenosih v okviru lastninskega preoblikovanja
lastniška struktura 99,64% družbeni kapital
in 0,36% deleži domačih fizičnih oseb.
4. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja je:
– 9,964% delnic Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 9,964% delnic Slovenski odškodninski sklad,
– 19,928% delnic Sklad za razvoj oziroma po izvršeni prodaji investicijske družbe,
– 60,144% delnic fizične osebe – sodelujoči v interni razdelitvi in notranjem odkupu ter sedanji imetniki deležev.
D. First, Murska Sobota, d.o.o. – odločba št. LP 01991/1996-MD
1. Firma: First, finančne in računovodske storitve, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: First, Murska Sobota,
d.o.o.
Sedež: Kopališka 2, Murska Sobota.
Matična številka: 5627630.
Sodni register pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, št. registrskega vložka
1/1480-00.
2. Dejavnost podjetja so knjigovodske
storitve, obdelava podatkov in druge poslovne storitve.
3. First je družba z omejeno odgovornostjo v mešani lastnini, v kateri je po opravljenih neodplačanih prenosih v okviru lastninskega preoblikovanja lastniška struktura
94,40% družbeni kapital in 5,60% deleži
domačih fizičnih oseb.
4. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja je:
– 9,44% delnic Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 9,44% delnic Slovenski odškodninski
sklad,
– 18,88% delnic Sklad za razvoj oziroma po izvršeni prodaji investicijske družbe,
– 62,24% delnic fizične osebe – sodelujoči v interni razdelitvi in notranjem odkupu ter sedanji imetniki deležev.
E. Dekor – steklarstvo, Murska Sobota,
d.o.o. – odločba št. LP 01994/1996-MD
1. Firma: Dekor – Steklarstvo, opravljanje storitev, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: Dekor – Steklarstvo,
Murska Sobota, d.o.o.
Sedež: Kopališka 2, Murska Sobota.

La-503
I. Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo je dne 25. 7.
1996 odobrila programe preoblikovanja:
A. Dekor – Kovinarstvo, Murska Sobota,
d.o.o.
–
odločba
št.
LP
01993/1996-MD
1. Firma: Dekor – Kovinarstvo, opravljanje storitev, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: Dekor – Kovinarstvo,
Murska Sobota, d.o.o.
Sedež: Kopališka 2, Murska Sobota.
Matična številka: 5627583.
Sodni register pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, št. registrskega vložka
1/1486-00.
2. Osnovna dejavnost je izdelava kovinskih izdelkov.
3. Dekor – Kovinarstvo je družba z omejeno odgovornostjo v mešani lastnini, v kateri je po opravljenih neodplačanih prenosih v okviru lastninskega preoblikovanja
lastniška struktura 95,71% družbeni kapital
in 4,29% deleži domačih fizičnih oseb.
4. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja je:
– 9,571% delnic Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 9,571% delnic Slovenski odškodninski
sklad,
– 19,142% delnic Sklad za razvoj oziroma po izvršeni prodaji investicijske družbe,
– 61,716% delnic fizične osebe – sodelujoči v interni razdelitvi in notranjem odkupu ter sedanji imetniki deležev.
B. Dekor – Kamnoseštvo, Murska Sobota,
d.o.o.
–
odločba
št.
LP
01990/1996-MD
1. Firma: Dekor – Kamnoseštvo, trgovina in opravljanje storitev, Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: Dekor – Kamnoseštvo,
Murska Sobota, d.o.o.
Sedež: Kopališka 2, Murska Sobota.
Matična številka: 5627591.
Sodni register pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, št. registrskega vložka
1/1485-00.
2. Osnovna dejavnost je proizvodnja in
obdelava kamna.
3. Dekor – Kamnoseštvo je družba z
omejeno odgovornostjo v mešani lastnini, v
kateri je po opravljenih neodplačanih prenosih v okviru lastninskega preoblikovanja
lastniška struktura 97,60% družbeni kapital
in 2,40% deleži domačih fizičnih oseb.
4. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja je:
– 9,76% delnic Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 9,76% delnic Slovenski odškodninski
sklad,
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Matična številka: 5627605.
Sodni register pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, št. registrskega vložka
1/1481-00.
2. Osnovna dejavnost so zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu, predvsem s področja steklarstva.
3. Dekor – Steklarstvo je družba z omejeno odgovornostjo v mešani lastnini, v kateri je po opravljenih neodplačanih prenosih v okviru lastninskega preoblikovanja
lastniška struktura 97,617% družbeni kapital in 0,383% deleži domačih fizičnih oseb.
4. Predvidena lastniška struktura preoblikovanega podjetja je:
– 9,962% delnic Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 9,962% delnic Slovenski odškodninski sklad,
– 19,923% delnic Sklad za razvoj oziroma po izvršeni prodaji investicijske družbe,
– 60,153% delnic fizične osebe – sodelujoči v interni razdelitvi in notranjem odkupu ter sedanji imetniki deležev.
II. Vsa zgoraj navedena podjetja se bodo
predvidoma preoblikovala v družbe z omejeno
odgovornostjo (zato je razdelitev kapitala na delnice evidenčna), s kombinacijo treh načinov:
– prenos 40% navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala in
– notranji odkup delnic v vrednosti 40%
družbenega kapitala.
Prodajna cena delnic v interni razdelitvi
je 1.250 SIT, delnice notranjega odkupa pa
625 SIT. V notranjem odkupu se pri vplačilih z gotovino prodajna cena revalorizira z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva vplačila delnic.
III. Zgoraj navedena podjetja pozivajo
vse svoje zaposlene in bivše zaposlene delavce ter upokojence, kot tudi zaposlene,
bivše zaposlene in upokojence Dekor, podjetje finalnih del v gradbeništvu, p.o., Kopališka 2, Murska Sobota, da v 30 dneh po
objavi poziva v dnevniku Delo in na oglasnih deskah podjetij, predložijo lastniške
certifikate v zameno za delnice interne razdelitve; te delnice so navadne, imenske in
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
Če upravičenci prvega kroga ne bodo
predložili lastniških certifikatov in potrdil v
višini 20% družbenega kapitala, bo podjetje
z objavo na oglasnih deskah, izvedlo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Če pa bi upravičenci 1. kroga predložili lastniške certifikate v vrednosti, večji od 20%
družbenega kapitala, bodo lahko presežke
po proporcionalnem znižanju uporabili za
notranji odkup delnic.
IV. Zgoraj navedena podjetja nadalje pozivajo upravičence kot pod I., da v 30 dneh
po objavi poziva v dnevniku Delo in na
oglasnih deskah podjetij pristopijo k programu notranjega odkupa: vpišejo delnice
in vplačajo kupnino za prvi paket delnic
notranjega odkupa.
Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in za čas trajanja programa notranjega odkupa neprenosljive izven programa, razen z dedovanjem.
Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
notranjem odkupu v zameno za presežne
lastniške certifikate, so enake delnicam in-

terne razdelitve in so neprenosljive dve leti,
razen z dedovanjem, po tem pa so enake kot
druge delnice notranjega odkupa.
V. Upravičenci predložijo lastniške certifikate ter vpišejo delnice na sedežih podjetij v Murski Soboti, Kopališka 2, od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro.
Gotovinska vplačila izvršijo na privatizacijske podračune, katerih številke bodo objavljene v časopisu in na oglasnih deskah.
V. Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v podjetjih ali na tel. 069/31-402,
pri naslednjih kontaktnih osebah:
– Dekor Kovinarstvo, d.o.o., Alojz Matko,
– Dekor Kamnoseštvo, d.o.o., Vlado Sever,
– Teracerstvo in kamnoseštvo, d.o.o.,
Dragomir Perkovič,
– First, d.o.o., Anica Horvat in
– Dekor Steklarstvo, d.o.o., Roman Prkič.
Pravni pouk: vsakdo, ki meni, da so bile
z odločbo agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene
kakšne njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist, ter se postopka
pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko
uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15
dni od dneva te objave, s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odbritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Dekor, Murska Sobota

predložijo lastninske certifikate in potrdila
za manj izplačane osebne dohodke v zameno za delnice.
Delnice, pridobljene na osnovi lastniških
certifikatov, so razen z dedovanjem neprenosljive 2 leti po vpisu. V primeru, če bo
vrednost tako zbranih lastniških certifikatov in potrdil manjša od 20% družbenega
kapitala, bo podjetje objavilo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih. Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti na ta
način, bo podjetje preneslo na Sklad RS za
razvoj v skladu z zakonom. Če bo vrednost
lastniških certifikatov, zbranih od ožjih družinskih članov tolikšna, da bo skupaj s certifikati in potrdili upravičencev iz prvega
kroga razdelitve presegala 20% vrednosti
družbenega kapitala, se bo vrednost presežnih certifikatov vrnilo družinskim članom v
sorazmerju z vrednostmi certifikatov. V primeru, če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov in potrdil večja od 20% družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne lastniške certifikate uporabijo za kupnino za
delnice v programu notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov in potrdil
uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
7.2 Notranji odkup delnic podjetja
Dom Koper, p.o., poziva vse upravičence (zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni
delavci podjetja, ki bodo sodelovali pri interni razdelitvi delnic), da sodelujejo v notranjem odkupu delnic s 50% popustom.
Prodajna cena delnic notranjega odkupa,
vplačanih s certifikati ali potrdili tako znaša
625 SIT za delnico, prodajna cena teh delnic, vplačanih z gotovinskimi vplačili pa se
revalorizira z indeksom rasti drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do meseca vplačila.
Delnice so navadne, imenske in dajejo pravico do upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende
in do stečajne mase.
Upravičenci lahko vplačajo delnice z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov in
potrdil interne razdelitve ali z denarnimi
vplačili v roku 40 dni po pozivu v Delu in
na oglasni deski podjetja.
Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopajo k programu notranjega odkupa.
Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranjega odkupa. Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v programu notranjega odkupa v zameno za lastniške certifikate in potrdila, so
prvi dve leti enake delnicam interne razdelitve, po preteku dveh let pa so enake kot
druge delnice programa notranjega odkupa.
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in programa notranjega odkupa lahko upravičenci
vpisujejo in vplačujejo v prostorih tajništva
na sedežu podjetja v Kopru, Cankarjeva 6,
vsak delovnik od 9. do 13. ure, gotovinska
vplačila pa lahko upravičenci nakažejo na
privatizacijski podračun podjetja številka
51400-698-6548 z navedbo: plačilo kupnine za delnice v notranjem odkupu do 40.
dne po objavi v časopisu Delo.
Podjetje bo upravičencem interne razdelitve ter udeležencem v programu notranjega odkupa delnic najprej izdalo začasnice,
ki jih bo vodilo v dematerializirani obliki.

La-508
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja Podjetja za stanovanjsko gospodarstvo Dom Koper, p.o., ki ga je z odločbo
št. 01290/1996-BS z dne 25. 7. 1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij objavlja Dom Koper, p.o., predpisano vsebino programa lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Podjetje za stanovanjsko gospodarstvo Dom Koper, p.o., s
sedežem v Kopru, Cankarjeva 6.
2. Matična številka podjetja: 5242126.
3. Osnovne dejavnosti podjetja: inženiring.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot enovito družbeno podjetje s 100% družbenega kapitala.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala lastninsko preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
6. Predvideni načini oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
a) prenos delnic na sklade – 40%,
b) interna razdelitev delnic – 20%,
c) notranji odkup delnic – 40%.
7. Javni poziv k vpisu oziroma vplačilu
delnic
7.1 Interna razdelitev delnic: Dom Koper, p.o., poziva vse upravičence (zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence), da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa v
časopisu Delo in na oglasni deski podjetja
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Po vpisu lastninskega preoblikovanja v
sodni register bodo začasnice zamenljive za
delnice.
9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove, na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije
o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na razpolago pri Vinčec Ivanu, tel. 066/23-881.
Dom Koper, p.o.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov:
Šola za ravnatelje, Župančičeva 6, Ljubljana.
Šola za ravnatelje, Ljubljana

javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), izvajalec RACI, racionalizacija procesov zgorevanja, d.o.o., Jamova 39, Ljubljana, v soglasju z naročnikom objavlja

Razpisi delovnih mest
Ob-3640
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, Celje, razpisuje prosto delovno mesto
tehničnega vodje.
Posebna pooblastila in odgovornosti.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe strojne ali gradbene smeri,
– 4 leta delovnih izkušenj na podobnih
delih.
Z vlogo je potrebno predložiti tudi koncept osebnih pogledov o načinu realizacije
že zastavljenega programa dela in opredeliti svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 4 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom pošljite
v 8 dneh po objavi na naslov: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, s pripisom “za razpis”.
Prijavljene kandidate bomo obvestili v 8
dneh po odločitvi.
Vodovod-kanalizacija, Celje
Ob-3641
Svet šole Šole za ravnatelje razpisuje
delovno mesto
direktorja šole.
Za direktorja šole je lahko imenovan,
kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in opravljen magisterij,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju vzgoje in izobraževanja,
– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih mestih,
– obvlada vsaj en tuj jezik,
– v postopku razpisa predloži svojo zamisel razvoja in delovanja šole.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po preteku prijavnega roka. Izbrani
kandidat bo imenovan za dobo 4 let.

Ob-3676
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi
10. člena akta o ustanovitvi podjetja za plinifikacijo, opr. št. 241-96 SV in na podlagi
sklepa št. 3.2, ki je bil sprejet na 18. seji
sveta Mestne občine Slovenj Gradec dne 25.
aprila 1996, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja podjetja Colatio Plin, d.o.o.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba tehnične-energetske smeri ali ekonomske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju vodenja projektov,
– ustrezne strokovne, organizacijske in
vodstvene sposobnosti,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Mandat traja štiri leta.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjega dela in z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 15 dni
po objavi razpisa.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15
dneh po sklepu pristojnega organa.
Mestna občina Slovenj Gradec

Razpisi
javnih natečajev
Popravek
Št. 601-6/96-1433
V javnem razpisu za izbiro najugodnejšega ponudnika za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Ljutomer, za
šolsko leto 1996/97, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 42-43 z dne 2. VIII. 1996,
Ob-3450, Št. 601-6/96-1353 se v 6. točki
datum pravilno glasi 19. 8. 1996.
Uredništvo
Popravek
Ob-3694
V javnem razpisu za dobavo računalniške prezentacijske opreme, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 42-43 z dne 2. VIII.
1996, Ob-3487 se spremeni prvi odstavek
IV. točke razpise, in se glasi:
IV. Razpisna dokumentacija je na razpolago od 16. 8. 1996 dalje na Zavodu RS za
šolstvo, Ljubljana, Poljanska cesta 28, v vložišču, soba 5. Na vašo pisno zahtevo vam jo
pošljemo tudi po pošti.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-3601
Na podlagi sklepa št. 403-02/254-96 Ministrstva za gospodarske dejavnosti o izbiri
izvajalca za izvedbo projekta “Nastavitev
in kontrola oljnih gorilnikov pri kotlih za
centralno ogrevanje” z dne 27. 6. 1996 in v
skladu z odredbo o postopku za izvajanje

javni razpis
za izbiro podizvajalcev ukrepov
učinkovite rabe energije
za nastavitev in kontrolo oljnih gorilnikov pri kotlih za centralno ogrevanje v gospodinjstvih.
Za izvedbo razpisanih ukrepov so po pogodbi z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti predvidena sredstva v višini
8,140.000 SIT.
1. Predmet razpisa je izbrati več podizvajalcev za izvajanje del v okviru akcije
projekta “Nastavitev in kontrola oljnih gorilnikov pri kotlih za centralno ogrevanje“
na celotnem teritoriju Republike Slovenije.
Ministrstvo bo financiralo nastavitev in
kontrolo oljnih gorilnikov pri kotlih za centralno ogrevanje s subvencijo do 5.500 SIT
na posamezno gospodinjstvo. Subvencija bo
izplačana direktno podizvajalcem za izvršene ukrepe učinkovite rabe energije v izbranih gospodinjstvih.
Predviden pričetek izvajanja ukrepov
oziroma akcije je v septembru 1996, zaključek pa v novembru 1996.
2. Merila in pogoji za izbor najugodnejših podizvajalcev v okviru akcije so:
– popolnost ponudbe v skladu z razpisanimi zahtevami,
– strokovna usposobljenost za izvajanje
tovrstnih del,
– cena storitev za tovrstna dela,
– reference ponudnika pri izvajanu tovrstnih del,
– opremljenost z merilnimi napravami za
izvajanje tovrstnih del,
– stopnja pripravljenosti sodelovanja z
energetsko svetovalno službo ENSVET,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi v okviru akcije.
3. Vsebina ponudbe:
1. ime ponudnika oziroma naziv firme,
2. dokazilo o registraciji,
3. navedbo odgovorne in pooblaščene
osebe ponudnika, ki daje podatke in tolmačenja na zahtevo strokovne komisije,
4. navedbo gorilnikov, ki jih ponudnik servisira (autorizirano in tudi neautorizirano),
5. reference ponudnika za izvajanje tovrstnih del (od kdaj opravlja omenjeno dejavnost, okvirno letno število nastavitev gorilnikov, dosedanje izkušnje pri nastavljanju gorilnikov, ali uporablja analizatorje
dimnih plinov pri tem, regija delovanja),
6. veljaven cenik storitev za opravljanje
tovrstnih del,
7. seznam izvajalcev, ki bodo sodelovali pri
akciji, z dokazili strokovne usposobljenosti,
8. navedbo željene regije delovanja oziroma področja ENSVET pisarne,
9. seznam merilnih naprav, ki jih uporablja za nastavitev in kontrolo oljnih gorilnikov, z navedbo proizvajalca, tipa, serijske
številke in merjenih veličin,
10. način zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti ter garancije,
11. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik, v
okviru akcije,
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12. datum do katerega velja ponudba,
13. izjavo, da je pripravljen sodelovati v
akciji, se udeležiti enodnevnega brezplačnega usposabljanja (predvidoma prvi teden v
septembru 1996), izvajati kontrolo (meritev)
oljnih gorilnikov pred in po nastavitvi, izpolniti zahtevane obrazce in strokovno ter kakovostno opraviti storitev v okviru akcije.
Razpisna dokumentacija je na voljo pri
izvajalcu vsak dan od 8. do 10. ure.
4. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na naslov izvajalca v zaprti ovojnici z označbo
“Ne odpiraj! Prijava na razpis” s pripisom
“Podizvajalec za nastavitev oljnih gorilnikov” ter imenom in naslovom ponudnika.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo obravnavala.
Javno odpiranje ponudb bo v sredo 21. 8.
1996 in sredo 28. 8. 1996 ob 10. uri v prostorih Agencije RS za učinkovito rabo energije,
Dimičeva 12, Ljubljana. Kolikor do 28. 8.
1996 ne bo dovolj ustreznih ponudb, je predvideno dodatno odpiranje ponudb v sredo
11. 9. 1996 ob 10. uri v istih prostorih.
Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.
Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele na naslov izvajalca dan pred javnim odpiranjem do 15. ure.
Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
Dodatne informacije posreduje pri RACI,
d.o.o. dr. Jurij Čretnik vsak dan od 8. do
10. ure na tel. (061) 177 32 21.
RACI, d.o.o.

– najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “Vežica”) na naslov Občina Logatec, Občinski urad, Tržaška 15, Logatec v 15 dneh po objavi tega
razpisa.
7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9.30 v sejni sobi
Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
8. Investitor oziroma uporabnik si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finančno sposobnost.
9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.

sobi Občine Logatec. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje.
8. Investitor si pridržuje pravico, da za
vsako posamezno postavko v razpisu izbere
drugega ponudnika in da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma jo sklene
za sporazumno dogovorjeno fazo del glede
na finančno sposobnost.
9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.
Občina Logatec

Ob-3602
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Občina Logatec, kot investitor
javni razpis
za izbiro izvajalca za prenovo mrliške
vežice Naklo v Logatcu
1. Predmet razpisa so gradbeno-obrtniška in instalacijska dela točno po projektno tehnični dokumentaciji za prenovo mrliške vežice Naklo v Logatcu.
2. Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.
3. Predviden začetek del je v začetku
septembra 1996.
Rok izvedbe: 60 dni.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petnajstega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na Občini Logatec, Tržaška 15, Logatec pri Marjetki Treven, dipl.
inž. gr. (tel. 741-270).
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 2.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih nakaže ponudnik na žiro račun Občine
Logatec 50170-630-810342.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cena,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– boniteta,

Ob-3603
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Logatec, kot investitor
javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo
krajevnih cest v Občini Logatcu
1. Predmet razpisa so zemeljska dela na
krajevnih cestah v Občini Logatec (brez asfaltiranja) po posameznih postavkah:
a) gozdna pot, Stranska pot in Vrtnarska
pot v skupni dolžini 900 m,
b) krajevna cesta Laze in Log-Zaplana v
skupni dolžini 700 m.
2. Orientacijska vrednost del znaša:
1a.) 2,100.000 SIT
1b.) 2,500.000 SIT
3. Predvideni začetek del je september
1996. Rok izvedbe: 20 delovnih dni.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno osmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med 8.
in 10. uro na Občini Logatec, Tržaška c. 15,
Logatec, pri Ivanu Povalej (tel. 741-270).
Ponudniki morajo ob dvigu razpisne dokumentacije vplačati na Občino Logatec
1.500 SIT nepovratnih sredstev za posamezno postavko.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cena,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– boniteta,
– kreditiranje razpisanih del ter druge
ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši,
6. Ponudbe morajo biti za posamezno postavko v razpisu z vso zahtevano dokumentacijo oddane v zaprtih kuvertah (Ne odpiraj - javni razpis “Modernizacija krajevnih
cest” na naslov Občina Logatec , Občinski
urad, Tržaška cesta 15, Logatec v 15 dneh
po objavi tega razpisa.
7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 10. uri v sejni

Št. 355-2/96-01
Ob-3604
Na podlagi 7. člena odloka o proračunu
Občine Nazarje (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče,
št. 4/96), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86),
Občina Nazarje kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del gradnje mostu čez Dreto
v Nazarjah
1. Investitor: Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, Nazarje.
2. Predmet razpisa: gradnja mostu čez
Dreto v Nazarjah.
3. Razpisano dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v roku 7 dni po objavi v
Uradnem listu RS na sedežu Občine Nazarje vsak dan od 8. do 12. ure ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov za razpisano dokumentacijo v višini 12.000 SIT na žiro račun št. 52810-630-10110.
Dodatne informacije vam posreduje inž.
Štiglic na tel. 063 831 988.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 20,000.000 SIT.
5. Vsebina ponudb: po razpisanih pogojih, oziroma po odredbi o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
6. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca:
– ponudbena cena z davkom,
– plačilni pogoji,
– reference,
– strokovna usposobljenost izvajalca,
– rok izdelave.
7. Oddaja ponudb: sprejemali bomo ponudbe, ki bodo prispele v roku 25 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure na
naslov Občine Nazarje z oznako: “Ponudba
za izvedbo mostu. - Ne odpiraj – javni razpis.”
8. Odpiranje ponudb bo javno 25. dan po
objavi, v prostorih Občine Nazarje ob
12. uri.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbiri izvajalca najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
10. Investitor si pridržuje pravico do
spremembe obsega del glede na finančne
možnosti in čas izvedbe del.
Občina Nazarje
Ob-3605
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije in določil odredbe o
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pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo
določenih del, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94 in 40/95) objavlja UL Fakulteta za
strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Ponudbe se ponudnikom ne vračajo.
UL Fakulteta za strojništvo

4. Predvideni pričetek del je v mesecu
septembru in dokončanje do 30. oktobra
1996.
5. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo razpisanih del vsak delovni dan med
9. in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska
ul. 2, po predhodni najavi. Potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe posreduje Stanislav Sraka, dipl. org. (tel.
069/42-264).
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– tehnična usposobljenost in strokovnost
z referencami,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Investitor si pridržuje pravico spremeniti obseg del, kot je razpisano, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.
8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
10 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Ponudba mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo in predpisanim postopkom.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj Ponudba - cesta 5606”.
10. Odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po oddaji ponudb ob 14. uri v prostorih
Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci, v
pisarni tajnika občinske uprave. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Beltinci
Občinska uprava

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup
raziskovalne opreme
Predmet razpisa: raziskovalna oprema.
1. A) Prenosna enota za predpripravo
vzorca dimnih plinov za analizo (črpanje,
filtriranje, ohlajevanje, izločevanje kondenzata ...)
B) Merilnik za ogljikovodike, karakteristični plin butan, merilno območje 0-0.1%,
natančnost 10 ppm.
C) Prenosni analizatorji dimnih plinov
pri zgorevanju fosilnih goriv za merjenje
naslednjih komponent:
– O2: 0-100%, 0-25% (kisik),
– CO2: 0-21% (ogljikov dioksid),
– CO: 0-2000 ppm (ogljikov monoksid),
– NO: 0-500 ppm (dušikov monoksid),
– SO2: 0-3000 ppm (žveplov dioksid).
Aparati naj delujejo na infrardečem principu, izjemoma z elektrokemijsko galvansko celico. Imeti morajo digitalno skalo,
analogni izhod in izhod za priklop na računalnik (RS-232) s programom in protokolom. Omogočati morajo natančnost <2% od
nastavljenega merilnega območja in imeti
možnost zmanjšanja merilnega območja v
razmerju 1:5.
2. Podrobnejše informacije so na voljo
na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6,
Ljubljana, pri mag. Vincencu Butali, tel.
+386 61 1771421, faks +386 61 218567 in
sicer dne 19. 8. 96 od 8. do 14. ure.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,900.000 SIT.
4. Predvideni rok za začetek in dokončanje del: začetek takoj po izbiri ponudbe,
dokončanje pa v najkrajšem možnem času.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: cena, kakovost, trajnost in zanesljivost,
življenska doba in stroški vzdrževanja, dobavni rok in servis, uporabniku prijazna povezljivost z računalnikom.
6. Vse ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in naslovnika z oznako “Ne
odpiraj - ponudba” in “Dimni plini”.
7. Posebni pogoj: brezcarinski uvoz.
8. Vsaka ponudba mora vsebovati: firmo
ponudnika, podatke in dokazila o registraciji podjetja, bonitetno poročilo (BON 1,2,3),
način plačila s ceno fco FS Ljubljana (brez
carine a s 5% p.d.), vzorec pogodbe z roki
dobave in izvedbe ter klavzulo o obliki zavarovanja eventuelnega avansnega plačila,
izjavo o garancijski dobi in pogarancijskem
vzdrževanju, referenčno listo z dokumentirano izvedbo ponujene opreme, prospektni
material.
9. Komisija bo upoštevala vse ponudbe,
ki bodo vročene vključno do 27. 8. 1996 in
sicer z redno dnevno pošto ali osebno do
10. ure v sprejemno pisarno Fakultete za
strojništvo. Ponudbe, ki bodo prispele po
navedenem roku, komisija ne bo obravnavala in jih bo nepregledane vrnila.
10. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 9.
1996 ob 13. uri v sobi 115/I na Fakulteti za
strojništvo.

Ob-3606
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Beltinci, Občinska uprava, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci, objavlja
javni razpis
za izdelavo lokacijske dokumentacije ter
projektne dokumentacije PGD in PZI za
kanalizacije in čistilne naprave za
naselja Dokležovje, Ižakovci, Melinci in
Lipa
1. Naročnik: Občina Beltinci.
2. Orientacijska vrednost del znaša ca.
6,000.000 SIT.
3. Predvideni rok izdelave: 90 dni po
podpisu pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost z referencami,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe posreduje občinska uprava
Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, po predhodni najavi. Pooblaščeni predstavnik občinske uprave je Stanislav Sraka, dipl. org.
(tel. 069/42-264). Posebna razpisna dokumentacija ne obstaja. Ponudniki si sami priskrbijo vso potrebno prostorsko dokumentacijo.
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
15 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. Ponudba mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo in predpisanim postopkom.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj ponudba - Kanalizacija in ČN - 96”.
8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po oddaji ponudb ob 14. uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci, v
pisarni tajnika občinske uprave. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ob-3607
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Beltinci, Občinska uprava, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca rekonstrukcije
lokalne ceste (L-5606) Bratonci
1. Investitor: Občina Beltinci.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalne ceste (L-5606) od naselja Bratonci do
regionalne ceste (R-351) Bratonci Križevci,
dolžine ca. 500 m.
3. Orientacijska vrednost del znaša ca.
5,000.000 SIT.

Št. 303/96
Ob-3608
Občina Štore objavlja na osnovi 46., 51.
in 52. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Ur. l. SRS, št. 18/84, 32/89) in skladno s
pogoji zazidalnega načrta št. 19/96, maj
1996
ponovni javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za
izgradnjo bencinskega servisa ob
magistralni cesti M 10 - 8 v Štorah
1. Predmet oddaje je stavbno zemljišče
na parc. št. 1113, 1114 in 1115 vse k.o. Teharje, v približni skupni velikosti 3.600 m2.
Točna velikost zemljišča bo znana po
izvedeni parcelaciji, morebitna odstopanja
pa bodo regulirana z dodatkom k pogodbi o
oddaji zemljišča.
2. Izklicna cena za oddajo stavbnega
zemljišča iz 1. točke je 89,500.000 SIT, izračunana na dan 17. 6. 1996. V ceni je zajeta
odškodnina za pravico uporabe stavbnega
zemljišča po ceni 2.696 SIT/m2, kar znaša
za 3.600 m2 skupno 9,705.600 SIT in sorazmerni del stroškov priprave stavbnega zemljišča, z možnostjo priključitve na sekundarno omrežje vodovoda, kanalizacije, elektro omrežja in PTT. Prispevki za priključitev na komunalne vode in elektroenergetski
prispevek v ceni niso zajeti.
Cena zemljišča in sorazmerni del stroškov priprave stavbnega zemljišča se valo-
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rizira v skladu z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije - pomožna proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec objavlja
Zavod Republike Slovenije za statistiko.
3. V gornji ceni je zajet tudi davek na
promet nepremičnin in sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča.
4. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravnomočnem sklepu komisije za oddajo stavbnega zemljišča.
5. Rok za plačilo zemljišča in sorazmernega dela stroškov priprave stavbnega zemljišča je 15 dni po podpisu pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega
dela stroškov priprave stavbnega zemljišča.
6. Rok za pričetek gradnje je do 30. 6.
1997, rok dokončanja pa do 31. 12.1998.
V nasprotnem primeru je uspeli ponudnik dolžan vrniti zemljišče občini, proti plačilu valorizirane pogodbene vrednosti.
7. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo, ali v zaprti ovojnici oddajo v 15.
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220-Štore, z oznako “Za javni razpis za bencinski
servis v Štorah”.
Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
5% od izklicne cene iz 1. točke in mora biti
nakazana na žiro račun Občine Štore št.
50700-630-10110. Neuspelemu ponudniku
bomo le-to vrnili v osmih dneh po pravnomočni odločitvi o izbiri, uspelemu pa poračunali pri plačilu cene zemljišča po pogodbi
o oddaji. Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe, varščina zapade;
– dokazila, da prinašajo prednost pri izboru, to je višja izklicna cena, višja vplačana varščina, kvalitetnejši program in najkrajši rok izgradnje.
8. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija
za oddajo stavbnih zemljišč Občine Štore v
roku 10 dni po preteku razpisnega roka in o
izboru obvestila vse ponudnike, ki se bodo
nanj prijavili.
9. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri strokovni službi
Sklada stavbnih zemljišč Občine Celje, tel.
28-822, int. 368.
Občina Štore

Objekt se nahaja na območju Občine Ajdovščina, Krajevna skupnost Predmeja.
b) Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj! Za razpis
NNO Medvedovše” je 15 dni od objave v
Uradnem listu RS.
c) Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
28. 8. 1996 ob 10. uri v prostorih enote Gorica, Erjavčeva 24. Predstavniki ponudnikov morejo predložiti pismeno pooblastilo
za zastopanje.
d) Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.
e) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– registracija za gradnjo elektroenergetskih naprav visoke napetosti,
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– cene in fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
f) Tehnična dokumentacija je na vpogled
na Elektro Primorski, p.o. PE Gorica v Novi
Gorici, Erjavčeva 24 v roku sedem dni po
objavi v Uradnem listu RS, med 7.30 in
9.30.
g) Strokovne informacije dobite pri Alojzu Faganelj, d.i.e., na tel. (065) 22-311, int.
420.
h) Predviden pričetek del: 15. 9. 1996,
dokončanje 15. 11. 1996.

– registracija za gradnjo elektroenergetskih naprav visoke napetosti,
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– cene in fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
f) Tehnična dokumentacija je na vpogled
na Elektro Primorski, p.o. PE Gorica v Novi
Gorici, Erjavčeva 24 v roku sedem dni po
objavi v Uradnem listu RS, med 7.30 in
9.30.
g) Strokovne informacije dobite pri Alojzu Faganelj, d.i.e., na tel. (065) 22-311, int.
420.
h) Predviden pričetek del: 15. 9. 1996,
dokončanje 15. 11. 1996.
Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, p.o.

Ob-3611
Na podlagi 9. in 12. člena zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
48/90 in 12/92), natečaja za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja v demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 9/96), 19. člen
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo nizkonapetostnega omrežja
400/230 v Medvedovše
a) Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo:
nizkonapetostnega
omrežja
400/230 v Medvedovše.
Orientacijaska vrednost del znaša 3,2 milijona SIT.

Ob-3612
Na podlagi 9. in 12. člena zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
48/90 in 12/92), natečaja za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja v demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 9/96), 19. člen
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo:
– nizkonapetostnega omrežja 400/230
v Ravne Grad
– transformatorske postaje 20/0,4 kV
Ravne Grad
a) Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo:
– nizkonapetostnega omrežja 400/230 v
Ravne Grad
– transformatorske postaje 20/0,4 kV
Ravne Grad.
Orientacijaska vrednost del znaša 3,6 milijona SIT.
Objekt se nahaja na območju Občine Ajdovščina, Krajevna skupnost Črniče.
b) Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj! Za razpis
NNO in TP Ravne Grad” je 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
c) Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
28. 8. 1996 ob 10. uri v prostorih enote Gorica, Erjavčeva 24. Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pismeno pooblastilo
za zastopanje.
d) Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.
e) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so predvsem:

Št. 777/96
Ob-3613
Na podlagi 7. člena odloka o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini
Brezovica objavlja občina Brezovica
javni razpis
za podelitev koncesije za plakatiranje
v Občini Brezovica
1. Koncesija bo podeljena za oblikovanje, pridobitev, postavitev, upravljanje in
vzdrževanje objektov za nameščanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in podobnih objav.
2. Koncesionar ima naslednje pravice in
obveznosti:
– pravico do izključnega nameščanja plakatov in transparentov na za to določenih
plakatnih mestih;
– pravico, da se mu vložena sredstva za
izdelavo plakatnih mest in druga sredstva,
vložena v dejavnost, ki je predmet koncesije, povrnejo iz cene za nameščanje in odstranjevanje plakatov in transparentov,
– pravico in obveznost do upravljanja in
vzdrževanja plakatnih mest in odstranjevanja plakatov in transparentov,
– obveznost, da plakate in transparente
za neprofitne organizacije in društva, ki jih
določi koncident, namešča in odstranjuje
brezplačno,
– druge pravice in obveznosti, določene
z odlokom in koncesijsko pogodbo.
3. Na razpis se lahko javijo podjetja, ki
opravljajo dejavnost na področju oglašanja
(plakati, reklame, oglasi, transparenti).
4. Koncesija se podeli za 5 let.
5. Koncedent zagotovi dokumentacijo
potrebno za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
6. Ostale pogoje in ugodnosti, ki jih da
koncedent koncesionarju opredeljuje odlok
o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v
Občini Brezovica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/96.
7. Prijava mora vsebovati še:
– pogoje koncesionarja,
– predlog glede vrste, oblike, načina pridobitve (izdelave) in postavitve plakatnih
mest,
– način nameščanja in ostranjevanja plakatov in transparentov,
– rok za možen pričetek izvajanja koncesije,
– predvidena stopnja dobička.
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8. Prednost pri izbiri bodo imeli predlogi, ki ne bodo agresivno posegali v prostor.
9. Koncesija se prične izvajati z datumom podpisa koncesijske pogodbe.
10. Rok za predložitev prijav je 26. 8.
1996
11. Rok za izbor je 15 dni po zaključku
sprejemanja prijav.
12. Organizacije, ki se bodo prijavile na
razpis bodo o rezultatu izbora obveščeni v
10 dneh po izboru.
13. Rok za sklenitev koncesijske pogodbe je po dogovoru.
14. Kontaktna oseba: Vrčon Srečko, Brezoviška c. 36, Brezovica, tel. 653-572 v popoldanskem času ali v dopoldanskem času
na Občino Brezovica, Tržaška x. 390,
tel./faks. 653-223.
Občina Brezovica

8. Merila za izbor so reference, cena s
plačilnimi pogoji, ustrezna organizacija in
ponujene ugodnosti.
9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
dneva objave. Ponudniki oddajo ponudbe v
zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis – šolski prevozi” na naslov Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.
10. Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo
ponudb ob 10. uri na sedežu Občine Ajdovščina.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
desetih dneh po izteku roka za oddajo ponudb.
Občina Ajdovščina

– pridobljeni atesti, priznani certifikati
oziroma uporabljeni standardi,
– garancije, plačilni in komercialni pogoji,
– predlog pogodbe,
– druge ugodnosti, prednosti in značilnosti.
5. Pogoji razpisa: v ponudbi naj bo priložen seznam elementov zahtevane kompatibilnosti.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– pogoji plačila in komercialni pogoji,
– reference,
– instalacije v zahtevanih okoljih,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Dodatna pojasnila lahko dobite v Uradu za okolje in prostor – služba za informacijski sistem Mestne občine Koper, tel.
446-203.
8. Ponudbe morajo biti pisno predložene v tajništvo Urada za splošne
zadeve Mestne občine Koper do 12. ure
dne 28. 8. 1996.
9. Ponudbe oddajte na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper v
dvojni zaprti ovojnici. Zunanji in notranji
ovoj morata imeti naslov naročnika in dobro vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– PC-grafične postaje”. Notranji ovoj mora
imeti poleg tega še naziv in naslov ponudnika, da bi se lahko ponudba vrnila v primeru,
da je prispela nepravočasno ali da je nepravilno opremljena.
10. Odpiranje ponudb bo dne 30. 8. 1996
ob 12. uri, v prostorih sejne sobe Mestne
občine Koper. Na javnem odpiranju lahko
ponudnika zastopajo samo osebe, ki imajo
pooblastila.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Koper

Št. 343/01-18/96
Ob-3568
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja
Občina Ajdovščina
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih otrok
1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Ulica
5. maja 6/a, Ajdovščina.
2. Predmet razpisa: dnevni prevoz učencev za šolsko leto 1996/97 za osnovne šole:
OŠ Ajdovščina s podružnico Lokavec,
OŠ Col s podružnico Podkraj,
OŠ Dobravlje s podružnico Črniče,
OŠ Otlica.
Podrobnejše podatke dobijo ponudniki v
občinski upravi pri Dragici Fiegl.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe relacij in voznega reda.
3. Pogodba za šolske prevoze se sklepa za šolsko leto 1996/97 za vse šolske dni
po šolskem koledarju, ki ga bodo določile
šole.
4. Orientacijska vrednost razpisanih prevozov je 15,000.000 SIT.
5. Ponudnik mora ponudbe predložiti ločeno po posameznih šolah za celotni obseg
prevozov šole.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji;
– izjavo ponudnika, da razpolaga z zadostnim številom avtobusov za izvedbo ponujenih prevozov oziroma dokazilo o lastništvu;
– način zavarovanja vozila in potnikov;
– naziv šole za katero se ponuja prevoze
s predlogom organizacije prevozov, časom
prihodov in odhodov ter številom km;
– neto ceno za prevoženi kilometer, ceno mesečne vozovnice za razdaljo do 5 km
po tarifni lestvici, ceno mesečne vozovnice
za razdaljo do 5 km po tarifni lestvici za
primestni promet in skupno dnevno bruto
ceno za posamezno šolo;
– ceno dostavnega kilometra;
– reference pri prevozih otrok;
– druge ugodnosti.
7. Ponudnik mora ponudbi priložiti: osnutek pogodbe, v kateri mora določiti fiksno ceno za posamezno proračunsko leto,
način spreminjanja cen na podlagi aneksov
in plačilne pogoje.

Ob-3569
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Koper
javni razpis
za nabavo računalniške strojne
in programske opreme
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa: nabava računalniške
strojne in programske opreme.
2.1. PC grafična postaja Pentium 133 –
5 kosov:
– Kompatibilna z Windows NT in
ARC/VIEW programsko opremo,
– 16 MB RAM,
– HDD 1 GB,
– FDD 1,44 MB,
– CD ROM,
– Ethernet kartica 3Com Etherlink III
COMBO,
– Grafična kartica, 2 MB RAM,
– miška,
– SLO tipkovnica,
– mini tower ohišje,
– Monitor 21”,
– Windows NT,
– MS Office Standard USA,
– NFS za windows NT.
2.2. Prenosni PC računalnik Pentium –
1 kos:
– Kompatibilen z Windows 95,
– 16 MB RAM,
– HDD 800 MB,
– FDD 1,44 MB,
– Ethernet kartica (na postaji),
– miška (trackball, trackpad),
– tipkovnica, SLO,
– modem 14400 interni,
– prenosna torbica,
– dodatni akumulator,
– polnilec akumulatorja,
– adapter za napajanje v avtomobilu,
– Windows 95,
– MS Office Standard USA.
3. Orientacijska vrednost predmeta pogodbe znaša 3,645.000 SIT.
4. Elementi ponudbe:
– firma ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja (kopijo
zadnjega izpisa iz sodnega registra),
– bonitetno poročilo agencije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje,
– opis podjetja (predstavitev organizacije in programa dejavnosti),
– referenčna lista z naslovi uporabnikov,

Št. 597/96
Ob-3570
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, Sevnica objavlja
na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega
izvajalca-dobavitelja opreme pri obnovi
domske kuhinje v DU Sevnica
1. Naročnik: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, Sevnica.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo
in montažo domske kuhinje DU Sevnica.
3. Dvig dokumentacije: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu
naročnika, to je Arto 13, Sevnica, tel.
0608/412-642.
4. Predmet razpisa je dobava in montaža
opreme pri obnovi domske kuhinje Doma
upokojencev v Sevnici.
5. Orientacijska vrednost dobavljene
opreme je 5 mio SIT.
6. Predvideni rok dobave in montaže je
v času od 15. do 30. 9. 1996.
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Pogodbena kazen–penali so 1% od obračunske vrednosti na dan brez zgornje omejitve.
7. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne in
posebne pogoje ter dajo svoj pristanek, da
bodo kot izbran najugodnejši ponudnik z
investitorjem sklenili izvajalsko pogodbo ter
so seznanjeni, da avansa ni.
8. Ponudnik mora pripraviti ponudbo,
kot to določa 12. člen pravilnika, ponudba
bo veljavna, če bo vsebovala:
a) firmo, oziroma ime ponudnika,
b) dokaz o registraciji, katera pa ne sme
biti daljša od 30 dni,
c) ponujeno ceno po sistemu funkcionalni ključ s fiksnimi cenami do konca montaže,
d) ponudbeni predračun na originalnih
podlogah,
e) izjavo, da soglaša z razpisnimi in posebnimi pogoji, posebno še, da soglaša, da
najcenejši, ni najugodnejši ponudnik,
f) opcija ponudbe, katera ne sme biti
krajša od 30 dni,
g) soglasje k roku dobave in montaže,
h) referenčno listo,
i) podatke o boniteti podjetja, iz katerih
bodo razvidni kazalci finančne vrednosti,
likvidnosti poslovne uspešnosti ter podatki
o solventnosti podjetja,
j) ime pooblaščene osebe ali službe ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo investitorja v zvezi ponudbe,
k) varščino v višini 500.000 SIT (akceptni nalog), kateri bo vrnjen ponudnikom, po
sklenitvi pogodbe najugodnejšemu ponudniku.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a) celotno soglašanje z razpisnimi pogoji,
b) ponujena cena,
c) usposobljenost ponudnika za izvajanje in dobavo ponujenih del-reference,
d) garancijski roki daljši od 5 let,
e) druge ugodnosti, ki jih razpis ne vsebuje pa lahko odločilno vplivajo na ekonomičnost dobave in montaže opreme.
10. Rok oddaje ponudbe je 10. dan do
12. ure po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca p.o. Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica.
11. Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za dobavo
opreme za obnovo domske kuhinje DU Sevnica.
12. Odpiranje ponudb bo drugi dan po
oddaji ponudb po 10. uri v prostorih naročnika.
13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca p.o., Sevnica

– lokalni vodovodi dolžine 950 metrov,
– črpalni jašek.
3. Rok izvedbe: predviden pričetek del
je oktober 1996, končanje: marec 1997.
4. Orientacijska cena:
– cevovodi: 5,000.000 SIT
– črpalni jašek: 10,000.000 SIT.
5. Merila za izbor: ponujena cena, plačilni pogoji (kompenzacija, fiksnost cen),
rok izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference s področja del, realnost
ponudbe, dodatne ugodnosti.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom (naročnik ne nudi avansa),
– plačilne pogoje in rok izvedbe,
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
Kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik k ponudbi priložiti finančni dokument (bančno ali zavarovalniško garancijo,
akceptni nalog), ki glasi na 10% ponudbene
cene in ga naročnik lahko vnovči v dobro
računa
Občine
Krško
št.
ŽR
51600-630-13-042, če ponudnik v opcijskem roku odstopi od ponudbe. Neizbranim
ponudnikom se finančni dokument vrne
hkrati z obvestilom o izboru izvajalca.
2. Ponudbo z oznako “Vodovod Dol –
Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do 9. septembra 1996
do 10. ure na Občino Krško – oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, kjer bo isti dan ob 10.30 javno odpiranje ponudb, v sejni sobi “E” Občine Krško.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v sedmih dneh po objavi v
Uradnem listu RS od 7. do 8. ure na Občini
Krško – oddelek za gospodarsko infrastrukturo, proti plačilu nepovratnih sredstev v
znesku 10.000 SIT na žiro račun Občine
Krško št. 51600-630-13-042. Vse dodatne
informacije dobite pri Kalan Janezu (tel.
0608/22-771).
3. Naročnik si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudbe s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni pisno najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Krško

stilu Občine Ruše objavlja Mariborski vodovod

Ob-3571
Občina Krško na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe objavlja
javni razpis
za izgradnjo vodovoda Dol
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izgradnja vodovoda
Dol.

Št. 2601-II/4
Ob-3572
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) po poobla-

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
zamenjavo vodovodnega cevovoda
Smolnik – III. faza
A. Splošni pogoji
1. Predmet razpisa: izvedba gradbenih in
montažnih del pri zamenjavi vodovodnega
cevovoda Smolnik – III. faza.
2. Investitor: po pooblastilu Občine Ruše – Mariborski vodovod, komunalno podjetje p.o. Maribor, Jadranska c. 24.
3. Predstavnik investitorja: tehnično razvojni sektor (TRS) Mariborskega vodovoda, Eva Jaki, inž. gr.
Vsa potrebna tehnična dokumentacija za
potrebe izdelave ponudbe je na razpolago
pri Mariborskem vodovodu od 5. 8. do 15. 8.
1996 po predhodni najavi.
4. Projektna dokumentacija: projekt za
VVD s popisi.
5. Lokacija objekta: Smolnik.
6. Vrsta razpisanih del:
a) pripravljalna dela,
b) gradbena dela,
c) montažna dela.
7. Pričetek del: september 1996, čas izgradnje je 20 delovnih dni.
8. Cena: orientacijska vrednost vseh razpisanih del je 1,896.000 SIT.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– garancija za kvaliteto del,
– ponudbena cena in finančno stanje,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
10. Rok za dostavo ponudbenega elaborata z vsemi prilogami je do 29. 8. 1996 do
12. ure.
Ponudbe se dostavijo na naslov: Mariborski vodovod – TRS Komunalno podjetje
p.o., 2000 Maribor, Jadranska c. 24.
Odpiranje ponudb bo javno, prvi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri pri Mariborskem vodovodu.
O izidu najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki pismeno obveščeni v roku 15
dni po opravljenem odpiranju ponudb.
B. Posebni pogoji za oddajo del
1. Ponudnik je dolžan sam temeljito
proučiti vso tehnično dokumentacijo, popise del in zahtevke iz tehničnega poročila ter
investitorja v ponudbi pisno opozoriti na
morebitne napake ali pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, ki vplivajo na ponudbo.
2. Ponudba mora biti sestavljena na priloženih popisih del tako, da so vstavljene
vse cene za enoto mere za vsako postavko
in izračunane končne vrednosti.
3. Cene za enoto mere morajo biti fiksne
do konca izvedbe vseh del. Cena mora biti
izražena v SIT in mora vsebovati prometni
davek. V ponudbi je treba navesti možnost
kreditiranja.
V zapečateni kuverti poleg ponudbe morajo ponudniki priložiti kalkulativne osnove: prodajne cene ur po kvalifikacijah, obratovalne ure mehanizacije, cene prevozov in
materiala fco gradbišče za obračun nepredvidenih in dodatnih del.
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4. Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti v ločeni zapečateni kuverti podpisano
sledečo dokumentacijo:
– registracijo za dela po tem razpisu,
– izjavo o proučitvi tehnične dokumentacije,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s terenskimi prilikami,
– da bodo upoštevana navodila in zahteve investitorja v zvezi z izgradnjo,
– reference o do sedaj izvedenih podobnih objektih,
– garancijo za kvaliteto izvedenih del v
skladu z zakonom o graditvi objektov ali za
daljšo dobo,
– rok dokončanja vseh razpisanih del s
terminskim planom,
– podatke o kadrih, ki bodo izvajali razpisana dela, o razpoložljivi mehanizaciji ter
kooperantih, če ne bodo celotnega dela izvajali sami,
– izjavo o fiksnosti cen do konca izgradnje,
– izjavo o opciji ponudbe, ki ne more
biti krajša od 30 dni,
– izjavo, da so v ceni vključeni poleg
glavnih del tudi vsi stroški pripravljalnih in
pomožnih del, dokazovanje kvalitete del,
organizacija gradbišča, potrebni transporti
in manipulativni stroški,
– da jamči za kvaliteto del in za dovršitvene roke kooperantov,
– da bo odpravil vse pomanjkljivosti,
ugotovljene na tehničnem pregledu na osnovi 1. točke posebnih pogojev za oddajo
del.
5. Izbran ponudnik je dolžan takoj po
sprejetju sklepa o oddaji del sestaviti shemo
ureditve gradbišča in predložiti terminski
plan napredovanja del.
6. Opcija ponudbe mora veljati 30 koledarskih dni.
7. Plačilo situacij do 60 dni. Obračun po
enoti mere po dejanskih količinah.
8. Nepopolne, nejasne in prepozno oddane ponudbe bodo izločene.
9. Vrednost ponudbene dokumentacije
znaša 2.000 SIT. Dokumentacija bo predana ob dokazilu vplačila na žiro račun št.
51800-601-12066.
Mariborski vodovod

6. Rok za zaključek del: 10. oktober
1996.
7. Orientacijska
vrednost
del
je
3,500.000 SIT.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so: ustrezne reference, celovitost
ponudbe, garancija za pravočasno in strokovno izvedbo del, strokovno usposobljenost izvajalca z dokazilom o registraciji,
ponudbena cena in druge morebitne ugodnosti.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto,
Skalickega ulica 1, grad Grm, ob predhodni
najavi na tel. 068/32-20-19 in ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih. Drugi izvod
pooblastila se potrdi.
10. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto, v zapečateni ovojnici z
oznako: “Ne odpiraj, javni razpis za izvedbo sanacije strehe na gradu Pišece”. Ponudba mora vsebovati elemente 12. člena odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
11. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
12. Vse informacije z razpisom dobijo
ponudniki na sedežu Zavoda vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
13. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po poteku roka oddaje ponudb
ob 12. uri na sedežu Zavoda.
14. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 7 dneh po odpiranju ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine
Novo mesto

nudba za šolske prevoze” najpozneje do 26.
8. 1996 na naslov: Občina Šentilj, Šentilj
69, 2212 Šentilj v Slov. Goricah.
7. Odpiranje ponudbe bo 28. 8. 1996 ob
13. uri.
Občina Šentilj

Ob-3573
Na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo strehe na
gradu Pišece
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega ulica 1.
2. Naziv objekta: grad Pišece.
3. Lokacija: Pišece 1.
4. Obseg in vrsta del:
A – Sanacija strehe nad južnim traktom
ob zvoniku-stolpiču
B – Sanacija strehe nad vzhodnim traktom
C – Sanacija strehe nad severozahodno
galerijo
5. Rok za začetek del: 10. september
1996.

Ob-3574
Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 80/94) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavlja Občina Šentilj, Šentilj 69
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov otrok v vrtcu in
učencev osnovnih šol v Občini Šentilj v
šolskem letu 1996/97
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69.
2. Predmet razpisa so prevozi otrok v
vrtcu in osnovnih šolah v Občini Šentilj,
OŠ Šentilj s podružnico Ceršak in vrtcem Šentilj in Ceršak,
OŠ Sladki vrh s podružnico Velka in
oddelki na Vranjem Vrhu, z vrtci Sladki
Vrh in Velka.
3. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Občini Šentilj.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cena za razpisne prevoze,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Prevozi se bodo opravljali v šolskem
letu 1996/97.
6. Interesenti morajo oddati ponudbe v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-

Ob-3575
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo, Ljubljana, Kotnikova 19a
razpisuje na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu RS za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/96) in zakona o spremembah in dopolnitvah o izvrševanju proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 40/95) ter odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter
spremembe te odredbe (Ur. l. RS, št. 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične
dokumentacije za radar dolgega dosega
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izdelava
idejnega projekta za objekt radarja dolgega
dosega – infrastruktura v večih variantah in
komunalna ureditev (EE in TK).
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,100.000 SIT.
4. Predvideni rok izdelave dokumentacije: september 1996.
5. Vsaka ponudba mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (l) tega odstavka:
a) naslov in naziv dejavnosti podjetja;
b) potrdilo o registraciji podjetja za dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa (ne
starejše od treh mesecev);
c) bonitetna poročila BON-1, BON-2,
BON-3 (ne starejša od 30 dni);
d) reference pri podobnih delih;
e) seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri delih;
f) naziv in naslov ter točen opis del morebitnih podizvajalcev, vključno z vrednostjo oddanih del posameznemu podizvajalcu;
g) strukturo cene in plačilne pogoje (popusti, fiksnost cen, plačilo po mesečnih situacijah);
h) najkrajši realni možni rok izdelave /
izročitve kompletne tehnične dokumentacije naročniku;
i) izjava, da bodo dela opravljena v skladu z ustreznimi zakonskimi in podzakonskimi akti ter veljavnimi tehničnimi predpisi, ki veljajo za to področje;
j) vzorec pogodbe;
k) čas veljavnosti ponudbe;
l) ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– reference ponudnika za izvajanje podobnih razpisanih del;
– rok izročitve tehnične dokumentacije;
– kadri in njihove reference;
– cena za razpisana dela in plačilni pogoji;
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
in bi vplivale na uspešnost izvedbe;
– garancija na osnovi potrjene bonitete
Agencije za plačilni promet RS;
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– način zavarovanja za dobro izvedbo
del (bančna garancija).
Naročnik si pridržuje pravico svoje ocene izbire najugodnejšega ponudnika in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani kot najugodnejši.
7. Ponudbe z vso dokumentacijo morajo
prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Ljubljana, Kotnikova 19a v zapečatenih kuvertah in z vidno oznako “Ponudba za javni
razpis za izdelavo tehnične dokumentacije
RAZ96_10 – Ne odpiraj!” do 27. 8. 1996 do
14. ure.
Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
roka v tajništvu Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana. Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti v tajništvo URSZP do zgoraj navedenega roka in ure.
8. Odpiranje ponudb bo javno in sicer
29. 8. 1996 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
9. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo izključno osebno vsak delovni dan po predhodni
najavi in obvezni predložitvi pooblastila za
dvig razpisne dokumentacije pri Severin Katarinčiču na tel. 061/17-34-702.
10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, bodo vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki ne bodo zadovoljevale 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.
11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

naj ponudnik navede možnost in čas delnega odloga plačila.
7. Ponudbe morajo vsebovati vse sestavine iz 12. člena citirane odredbe.
8. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Gornji Grad, Attemsov trg 3. Interesenti jo lahko dvignejo na podlagi potrdila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun
Občine Gornji Grad 52810-630-10105.
Vsa potrebna pojasnila v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo po tel. št.
063/843-068 Franc Poznič.
9. Investitor si pridržuje pravico, da sklene pogodbo za zmanjšan obseg del in v okviru razpoložljivih sredstev.
10. Rok za oddajo ponudb je 26. avgust
do 13. ure. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj – ponudba komunalna ureditev “Tičjek”.
11. Odpiranje ponudb bo 27. avgusta ob
14. uri v sejni sobi Občine Gornji Grad.
Predstavnik ponudnika mora predložti
pisno pooblastilo za svojo prisotnost pri odpiranju ponudb.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Gornji Grad

– sestavlja ocene investicijskih programov ali poslovnih načrtov,
– rezultate ocenjevanja obdela glede na
postavljene kriterije in metodologijo, določeno s strani sklada,
– rangira kreditojemalce, poslovne načrte in investicijske programe glede na določene kriterije.
5. Ponudnik mora predložiti najmanj:
– metodologijo za ocenjevanje bonitete
kreditojemalcev po tipih kreditojemalcev,
opredeljenih v 3. točki razpisa,
– metodologijo za ocenjevanje investicijskih programov ali poslovnih načrtov z
navedbo avtorja ali avtorjev metodologije –
poseben poudarek na razlikah pri ocenjevanju investicijskih programov ali poslovnih
načrtov glede na 3. točko razpisa,
– primer izdelanega mnenja o oceni investicijskega programa ali poslovnega načrta in primer izdelanega bonitetnega poročila za vsak tip kreditojemalca iz 3. točke
tega razpisa,
– na zahtevo sklada, prikaz delovanja računalniškega programa, ki podpira metodologijo, obvezno pa prikaz rezultatov mnenja
iz prejšnje alineje te točke na papirju,
– število in izobrazbeno strukturo redno
zaposlenih v podjetju, število in izobrazbeno strukturo zaposlenih na tem segmentu
poslovanja podjetja in število in izobrazbeno strukturo morebitnih pogodbenih sodelavcev ponudnika s pristopnimi izjavami pogodbenih sodelavcev, v katerih se bodo
brezpogojno obvezali, da bodo najmanj eno
leto opravljali v razpisu opredeljene posle
in da izpolnjujejo in bodo izpolnjevali zahtevo iz 10. točke tega razpisa,
– predvidevanje, koliko ocen investicijskih programov ali poslovnih načrtov in bonitete podjetja lahko ponudnik opravi v roku enega meseca,
– predpostavke, ob katerih je ponudnik
podal oceno iz prejšnje alinee te točke,
– vprašalnice s prilogami, ki bi bili osnova za ocenjevanje bonitete kreditojemalca, investicijskega programa ali poslovnega
načrta,
– referenčno listo,
– veljavno registracijo podjetja in računovodske izkaze za zadnje poslovno leto,
– specifikacijo okvirne cene in morebitnih drugih stroškov za sklad ali kreditojemalca,
– morebitne druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi, če bi bil izbran,
– zavarovanja za kvalitetno opravljene
storitve, če bi bil ponudnik izbran,
– izjavo, da bo ponudnik, ki mu bo priznana strokovna usposobljenost po tem razpisu, ob podpisu pogodbe izročil skladu akceptni nalog v višini 1 mio SIT, za primer,
da se ob pozivu na opravljanje storitev po
tem razpisu ne bi odzval ali ne bi sprejel
dodeljenih nalog, ki bodo opredeljene v pogodbi,
– druga dokazila, za katera ponudnik meni, da so pomembna za predstavitev ponudbe.
6. Minimalni kriteriji, ki jih bo razpisna
komisija sklada pri razpisu oziroma izboru
upoštevala:
– celovitost metodologije in kriterijev za
oceno bonitete kreditojemalcev v odvisnosti od tipov kreditojemalcev, opredeljenih
v 3. točki razpisa,

Št. 012-4/96
Ob-3576
Občina Gornji Grad na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca izvedbe del
komunalne ureditve stanovanjske cone
“Tičjek” v Gornjem Gradu
1. Investitor je Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.
2. Predmet razpisa je izbor izvajalca in
oddaja del komunalne ureditve stanovanjske cone “Tičjek” v Gornjem Gradu. Komunalna ureditev zajema ureditev cest, kanalizacije in vodovoda.
3. Orientacijska vrednost del je po projektu ca. 30,000.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del je september
1996.
5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem
primeru nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika bodo: ponudbena cena, plačilni pogoji, reference na dosedanjih delih in ostale
prednosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del. Posebej

Št. 45/96
Ob-3577
Na podlagi 1. odstavka 23. člena statuta
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije in ob smiselni uporabi odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93),
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Ljubljana, Trg republike 3, objavlja
javni razpis
za ugotavljanje strokovne
usposobljenosti izvajalcev za
ugotavljanje bonitete kreditojemalcev in
ocenjevanje njihovih investicijskih
programov ali poslovnih načrtov z
ekonomskega vidika
1. Naročnik: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, Trg republike 3 (v nadaljevanju sklad).
2. Promet razpisa: ugotavljanje strokovne usposobljenosti izvajalcev, ki naj bi za
sklad opravljali ocenjevanje že sestavljenih
investicijskih programov ali poslovnih načrtov kreditojemalcev in ugotavljali boniteto kreditojemalcev. Sklad predvideva, da bo
pregledal letno ca. 200 vlog in podelil letno
ca. od 1 do 3 mrd SIT kreditov. Tehnoloških
in ekoloških vidikov vrednotenja izvajalec
ne bi ocenjeval. Zaradi zahtev, ki izhajajo iz
predpisov o postopkih javnega razpisa, predvidevamo, da bo moral Eko sklad v 45 koledarskih dneh pridobiti približno 100 mnenj
za posamezen razpis. Sklad bo na osnovi
razpisa sestavil listo izvajalcev, katerim bo
priznana usposobljenost in jo uporabljal na
način, določen v 9. točki tega razpisa.
3. Predvidevamo, da bomo odobravali
kredite občinam, gospodarskih javnim službam in drugim gospodarskim družbam (v
nadaljevanju kreditojemalci).
4. Predviden obseg dela ponudnika:
– ugotavlja boniteto kreditojemalcev po
metodologiji, dogovorjeni s skladom,
– pregleduje in vrednosti investicijske
programe ali poslovne načrte kreditojemalcev po metodologiji, dogovorjeni s skladom,
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– celovitost metodologije za oceno investicijskih programov ali poslovnih načrtov
in kriterijev, po katerih ocenjuje,
– računalniška podpora metodologiji,
– lastne kadrovske in druge zmogljivosti
ponudnika, ki zagotavljajo pravočasno obdelavo prispelih vlog z vseh vidikov in oblikovanje mnenja (do zaključka razpisa za
odobritev),
– kvaliteta vprašalnika za pridobitev podatkov kot osnova za bonitetno mnenje (razpisna dokumentacija),
– okvirna izhodišča in kriteriji za opredelitev stroškov izdaje mnenja in njihov razpon,
– reference:
– na področju ocenjevanja bonitete,
– na področju izdelave in ocenjevanja investicijskih programov in poslovnih načrtov,
– na področju računalniške podpore.
7. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
kriterijev iz 6. točke morajo biti oddane v
zaprtih kuvertah v 120 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov sklada z oznako “Ne odpiraj – ponudba za pregled investicijskih programov”. Nepravočasno oddanih in nepopolnih ponudb sklad ne bo upošteval. Sklad bo štel, da so pravočasno oddane tiste ponudbe, ki bodo prispele na
naslov sklada do 8. 12. 1996 do 12. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih sklada 9. 12. 1996 ob 10. uri. Na javno
odpiranje ponudb lahko pride le en pooblaščeni predstavnik posameznega ponudnika. Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
9. Sklad bo sestavil listo pooblaščenih
izvajalcev. Kreditojemalci bodo ob vlogi za
odobritev kredita oddali tudi investicijski
program ali poslovni načrt, skupaj z oceno
le-tega. Za sklad bodo sprejemljive le tiste
ocene, ki jih bodo izdelali pooblaščeni izvajalci. Za posamezen razpis bo Eko sklad
pozval izbrane izvajalce za pisne ponudbe.
Kriterija za izbor bosta cena, po kateri bo
izvajalec pripravljen opraviti ocenjevanje in
število ocen, ki jih lahko posamezen izvajalec zagotovi ob že potrjeni kvaliteti ocen v
določenem roku.
10. Sklad bo z izbranimi ponudniki sklenil ustrezno pogodbo za nedoločen čas z
odpovednim rokom. Izbrani ponudniki, z
njim povezane pravne osebe ali ponudnikovi podizvajalci ne bodo smeli biti avtorji
investicijskih programov ali poslovnih načrtov, katere bodo ocenjevali.
11. Morebitne dodatne informacije so na
voljo na tel. št. 061/1255-178, Vodopivec
Bojan.
Ekološko razvojni sklad RS

Zap. št.

Ob-3578
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Hrastnik objavlja
ponovni javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
osnovne šole v Občini Hrastnik
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
osnovne šole v Občini Hrastnik za osnovne
šole: Vitka Pavliča, heroja Rajka, Hrastnik
in heroja Rajka, enota Dol pri Hrastniku.
3. Seznam razpisanih relacij:

RELACIJA

1.
Čeče – blagovnica Hrastnik
2.
Žel. postaja – blagovnica Hrastnik
3.
Podkraj – blagovnica Hrastnik
4.
Turje–Dol
5.
Brezno–Dol
6.
Turje–Hrastnik
7.
Steklarna–Dol
8.
Kal–Hrastnik
* Odhod iz začetne postaje
** Odhod iz končne postaje
4. Prevoze na razpisnih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevozniki s svojim ali najetim vozilom. Svoje
storitve morajo nuditi kvalitetno in v skladu
s cestno prometno zakonodajo.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika in registracijo,
– relacijo,
– ceno mesečne vozovnice, razen za relacijo pod 8. točko, za katero se cena izraža
za prevoženi km,
– reference,
– ugodnosti,
– osnutek pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference,
– zanesljivost prevozov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Ponudbe opremljene z vso dokumentacijo je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
prevoze učencev” do 19. 8. 1996 do 10. ure
na naslov Občina Hrastnik, Oddelk za splošne zadeve, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik
1430.
8. Odpiranje ponudb bo 19. 8. 1996 ob
11. uri v prostorih sobe št. 36 uprave Občine Hrastnik.
9. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v roku 3 dni po odpiranju ponudb.
10. Vse dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za splošne zadeve Občine
Hrastnik, tel.: 0601/43-480, Zalezina.
Občina Hrastnik
Ob-3579
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za nabavo opreme za steklarsko šolo
Splošni podatki:
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: nabava opreme za
praktično usposabljanje steklarjev in optikov.
III. Razpisna dokumentacija:
Podrobnejši tehnični opis in informacije
o razpisani opremi lahko zainteresirani dobijo vsak dan od 8. do 10. ure na Steklarski
šoli Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, tel.
063/815-044 pri Branku Puclju, dipl. inž.
IV. Predmet razpisa:
A. Steklarstvo

Št. 44 – 9. VIII. 1996
Št. otrok

Odhod 1*

Odhod 2**

51
60
36
28
39
2
54
5

7.15
7.15
7.25
8.00
8.00

11.45 in 13.15
12.30 in 13.15
12.15 in 13.15
12.50
13.00 in 14.00

8.00
7.30

13.00 in 14.00
13.30

1. stroj za brušenje z diamantnimi
ploščami,
2. gravirni stroj za pisanje,
3. klasični gravirni stroj – prenosni,
4. stroj za profiliranje brusnih plošč,
5. naprava za vrtenje pip.
B. Optika
1. fokometer,
2. ročni brusilni stroj,
3. centrirna naprava,
4. naprava za izdelavo šablon,
5. stroj za rezanje utora,
6. avtomatski brusilni stroj,
7. namizni električni vrtalni stroj,
8. spajkalnik,
9. ventileta,
10. polavtomatski brusilni stroj,
11. pupilometer.
V. Orientacijska vrednost za razpisano
opremo znaša 9,600.000 SIT.
VI. Ponudba za razpis mora vsebovati
vse elemente po 12. členu uvodoma nevedene odredbe.
VII. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna zanesljivost in sodobnost opreme,
– reference proizvajalca opreme,
– navodilo za uporabo (po možnosti v
slovenskem jeziku),
– celovitost ponudbe,
– dobavni roki,
– cene v SIT fco šola, vključno s temeljnim prometnim davkom.
VIII. Kupec zahteva BON-1, BON-2 oziroma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:
– za dobro izvedbo posla: akceptni nalog v višini 30% vrednosti kupnine,
– za dobro izvedbo garancijskih obveznosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.
Na zahtevo kupca bodo morali ponudniki omogočiti ogled ponudene opreme.
IX. Kupec bo sprovedel plačilo najpozneje v 30 dneh od izdobave opreme šoli.
X. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
23. 8. 1996 do 14. ure na naslov: Steklarska
šola, Steklarska ulica 1, Rogaška Slatina.
Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: “Javni razpis – Steklarstvo – optika
– Ne odpiraj!”
XI. Javno odpiranje ponudb bo 26. 8.
1996 ob 11. uri na Steklarski šoli, Steklarska ulica 1, Rogaška Slatina (soba št. 64).
Pri odpiranju ponudb morajo imeti ponudniki pisno pooblastilo za udeležbo na
odpiranju.
XII. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa.
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XII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v zakonitem roku.
Ministrstvo za šolstvo in šport

morebitne napake ali pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, ki vplivajo na ponudbo.
2. Ponudba mora biti sestavljena na priloženih popisih del tako, da so vstavljene
vse cene za enoto mere za vsako postavko
in izračunane končne vrednosti.
3. Cene za enoto mere morajo biti fiksne
do konca izvedbe vseh del. Cena mora biti
izražena v SIT in mora vsebovati prometni
davek.
V ponudbi je treba navesti možnost kreditiranja.
V zapečateni kuverti poleg ponudbe morajo ponudniki priložiti kalkulativne osnove: prodajne cene ur po kvalifikacijah, obratovalne ure mehanizacije, cene prevozov in
materiala fco gradbišče za obračun nepredvidenih in dodatnih del.
4. Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti v ločeni zapečateni kuverti podpisano
sledečo dokumentacijo:
– registracijo za dela po tem razpisu,
– izjavo o proučitvi tehnične dokumentacije,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s terenskimi prilikami,
– da bodo upoštevana navodila in zahteve investitorja v zvezi z izgradnjo,
– reference o do sedaj izvedenih podobnih objektih,
– garancijo za kvaliteto izvedenih del v
skladu z zakonom o graditvi objektov ali za
daljšo dobo,
– rok dokončanja vseh razpisanih del s
terminskim planom,
– podatke o kadrih, ki bodo izvajali razpisana dela, o razpoložljivi mehanizaciji ter
kooperantih, če ne bodo celotnega dela izvajali sami,
– izjavo o fiksnosti cen do konca izgradnje,
– izjavo o opciji ponudbe, ki ne more
biti krajša od 30 dni,
– izjavo, da so v ceni vključeni poleg
glavnih del tudi vsi stroški pripravljalnih in
pomožnih del, dokazovanje kvalitete del,
organizacija gradbišča, potrebni transporti
in manipulativni stroški,
– da jamči za kvaliteto del in za dovršitvene roke kooperantov,
– da bo odpravil vse pomanjkljivosti,
ugotovljene na tehničnem pregledu na osnovi 1. točke posebnih pogojev za oddajo
del.
5. Izbran ponudnik je dolžan takoj po
sprejetju sklepa o oddaji del sestaviti shemo
ureditve gradbišča in predložiti terminski
plan napredovanja del.
6. Opcija ponudbe mora veljati 30 koledarskih dni.
7. Plačilo situacij do 60 dni. Obračun po
enoti mere po dejanskih količinah.
8. Nepopolne, nejasne in prepozno oddane ponudbe bodo izločene.
9. Vrednost ponudbene dokumentacije
znaša 5.000 SIT. Dokumentacija bo predana ob dokazilu vplačila.
Mariborski vodovod

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme
1. Predmet razpisa je nabava in montaža
raziskovalne opreme:
potopni refraktometer ZEISS (Gerber Instrumments 41.0100) – osnovna oprema s
standardno prizmo za analize mleka:
– prizma L 1 (n = 1,3254 – 1,3664)
– kopel
– držalo za termometer
– termometer + 10 + 30°C
– ogledalo
– stojala za 12 vzorcev
2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.
3. Ponudba mora vsebovati znesek in
plačilne pogoje, predvideni rok dobave, podatke o garanciji in servisu opreme, dokazilo o registraciji in obrazce BON.
4. Rok za sprejem ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporočeno na naslov Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, p.o. 3425 ali osebno v vložišču
fakultete na istem naslovu.
5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z
naslovom ponudnika, opremljene z oznako
“Ne odpirati – ponudba za javni razpis –
refraktometer”.
6. Odpiranje ponudb bo osmi delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob
10. uri v prostorih Veterinarske fakultete,
Gerbičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti prisotni predstavniki pisna pooblastila
za zastopanje.
7. Merila za izbiro dobavitelja so kvaliteta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, servis, poslovne reference.
8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
1258-292 – doc. dr. Darinka Doganoc.
Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani

Ob-3580
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) po pooblastilu Občine Šentilj objavlja Mariborski vodovod
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
gradnjo primarnega vodovodnega
sistema Velka s cevnimi kraki
Ploderšnica, Sp. Velka in HP sistem
Marija Snežna s 100 m3 rezervoarjem
Velka II
A. Splošni pogoji
1. Predmet razpisa: izvedba gradbenih in
montažnih del pri izgradnji primarnega vodovodnega sistema Velka s cevnimi kraki
Ploderšnica, Sp. Velka in HP sistema Marija
Snežna z nabirnim rezervoarjem Velka II.
2. Investitor: po pooblastilu Občine Šentilj – Mariborski vodovod, komunalno podjetje p.o. Maribor, Jadranska c. 24.
3. Predstavnik investitorja: tehnično razvojni sektor (TRS) Mariborskega vodovoda, Eva Jaki, inž. gr.
Vsa potrebna tehnična dokumentacija za
potrebe izdelave ponudbe je na razpolago
pri Mariborskem vodovodu od 5. 8. do 9. 8.
1996 po predhodni najavi.
4. Projektna dokumentacija: projekt za
primarni povezovalni vodovodni cevovod
je izdelal Aquaprojekt d.o.o. Maribor, Maja
1996.
5. Lokacija objekta: rezervoar Velka II.
in cevna kraka Ploderšnica – Sp. Velka in
HP sistem Marija Snežna.
6. Vrsta razpisanih del:
a) pripravljalna dela,
b) gradbena dela,
c) montažna dela.
7. Pričetek del: predviden pričetek del
september 1996, čas izgradnje je 120 delovnih dni.
8. Cena: orientacijska vrednost vseh razpisanih del je 37,000.000 SIT.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– garancija za kvaliteto del,
– ponudbena cena in finančno stanje,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
10. Rok za dostavo ponudbenega elaborata z vsemi prilogami je do 26. 8. 1996 do
12. ure.
Ponudbe se dostavijo na naslov: Mariborski vodovod – TRS, Komunalno podjetje p.o., 2000 Maribor, Jadranska c. 24.
Odpiranje ponudb bo javno, prvi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri v sejni sobi Občine Šentilj.
O izidu najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki pismeno obveščeni v roku 15
dni po opravljenem odpiranju ponudb.
B. Posebni pogoji za oddajo del
1. Ponudnik je dolžan sam temeljito
proučiti vso tehnično dokumentacijo, popise del in zahtevke iz tehničnega poročila ter
investitorja v ponudbi pisno opozoriti na

Ob-3581
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, objavlja na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

Ob-3582
Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje storitev
čiščenja poslovnih prostorov
1. Naročnik: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je opravljanje storitev čiščenja poslovnih prostorov občine.
3. Glavne karakteristike: Upravna zgradba, Ulica Savinjske čete 5, v skupni izmeri
2490 m2.
4. Delo se opravlja vse delovne dni v
letu oziroma po dogovoru z naročnikom.
Prevzemnik je dolžan zagotoviti, da bodo v
prostorih čistili vedno isti delavci, vsako
spremembo pa mora predhodno javiti naročniku.
5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– konkurenčnost cene,
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– ponudbena cena m2,
– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– druge posebne ugodnosti,
– tekoče čiščenje,
– generalno čiščenje.
7. Pogodbo o čiščenju poslovnih prostorov bomo sklenili po dogovoru.
8. Ponudnik, ki bo izbran mora zagotoviti zavarovanje objekta v času, ko v prostoru izvaja dela.
9. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečatenih kuvertah z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za izbiro izvajalca brez omejitev
za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov”, z oznako ponudnika.
10. Rok za oddajo ponudb je 30. 8. 1996
do 12. ure. Na naslov Občina Žalec. Oddelek skupnih zadev, Savinjske čete 5, 3310
Žalec.
11. Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1996
ob 10. uri v prostorih Občine Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, Žalec.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
12. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v štirinajstih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Žalec

Ponudba mora vsebovati elemente, smiselne pravilniku o načinu in postopku oddaje graditve objektov in navodilom o pogojih
in postopkih za oddajanje del izvajalcem
(Uradno glasilo Telekom Slovenije št. 5/95).
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.
9. Rok za oddajo ponudb: ponudbe morajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, Slomškov trg 10, Maribor
ali biti oddane neposredno v vložišču na
istem naslovu, najkasneje do 6. septembra
1996 do 13. ure.
Ponudbe morajo biti predane v enem izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo KKO in RNO
Draženci”.
10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo dne 9. septembra 1996 v sejni sobi (št.
208) v II. nadstropju zgradbe na Slomškovem trgu 10, v Mariboru, s pričetkom ob
10. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku najkasneje 30 dni po odpiranju
ponudb.
Telekom Slovenije, p.o.
PE Maribor

b) kolegij blok A4 (okvirna količina 800
kom/letno),
c) mape s klapo in trakovi (okvirna količina 700 kom/letno),
d) kemični svinčniki (okvirna količina
700 kom/letno),
e) flumastri (okvirna količina 400
kom/letno),
f) mape PVC-L-A4 (okvirna količina
2000 kom/letno),
g) lepilni trak seloteip (okvirna količina
1000 kom/letno).
3. Ponudniki lahko pošljejo ponudbo za
celoten razpisani asortiman ali za posamezne postavke. Orientacijska vrednost ponudbe je 4,5 mio SIT/letno.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo predložiti naslednje podatke in izjave:
a) firmo oziroma ime ponudnika in naslov,
b) overjeno dokazilo o registraciji, ne
starejše od treh mesecev,
c) obrazec o boniteti ponudnika BON-1,
d) obrazec o solventnosti in boniteti ponudnika BON-2 oziroma BON-3 za pravne
osebe v zasebni lastnini,
e) cene v SIT, oblikovane franco lokacija po enoti navedene količine, s posebej
navedenim zneskom prometnega davka, vse
morebitne popuste in upoštevano plačilo
najmanj 30 dni po dobavi,
f) dobavne roke,
g) plačilne pogoje,
h) jamstvo za kvalitetno izvedbo posla
in kvaliteto ponujenega materiala,
i) veljavnost ponudbe,
j) morebitne dodatne ugodnosti.
Zahtevani obrazci o solventnosti in boniteti ne smejo biti starejši od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer lahko naročnik
oceni, da ponudba ne izpolnjuje razpisnih
pogojev.
5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršnokoli predplačilo ali krajše plačilne roke kot
so navedeni pod 4.e) se pri izbiri ne bodo
upoštevale.
Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo naročnik izloči iz
nadaljne obravnave.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– jamstvo za kvalitetno dobavo,
– dodatne ugodnosti.
7. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj,
ponudba! Javni razpis za izbiro dobavitelja
pisarniškega materiala”.
Na kuverti mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Ponudba mora prispeti v roku 15 dni od
objave v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov Računsko sodišče RS, Prežihova 4,
Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 5. 9. 1996 ob
10. uri v prostorih Računskega sodišča RS,
Ljubljana, Prežihova 4.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.
9. Komisija bo obravnavala izključno ponudbe, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami razpisa.

Ob-3583
Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor, Slomškov trg 10, Maribor, razpisuje
na podlagi 53. člena zakona o graditvi objektov in 7. člena pravilnika o načinu in
postopku oddaje graditve objektov
javni razpis
za izvedbo del polaganja krajevnega in
naročniškega kabla na področju KATC
Hajdina – smer Draženci
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, Slomškov trg 10, Maribor.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
polaganje krajevnega in naročniškega kabla
na področju KATC Hajdina – smer Draženci.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popis del in razpisne pogoje
lahko ponudniki dvignejo v prostorih podjetja Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor,
Gosposvetska 84, pri Romani Berniak ali
Dušanu Sprogarju v sobi 114 proti predložitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT na žiro račun podjetja št. 51800-849-28010. Natančnejše informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki pri Romani Berniak, dipl. inž. ali Dušanu Sprogarju v sobi
114 ali po tel. 062/226-525 od 12. 8. 1996
dalje.
4. Vrednost del: ocenjena vrednost del
znaša 39 mio SIT.
5. Lokacija objekta: področje Krajevne
skupnosti Draženci, ki spada v območje
KATC Hajdina.
6. Pričetek del: predvideni rok pričetka
del je 21. 10. 1996, predvideni rok dokončanja del 16. 12. 1996.
7. Prijave: na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij
in imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov.

Št. 3801-3/96-1
Ob-3584
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Računsko
sodišče RS objavlja
javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošniškega,
računalniškega in pisarniškega
materiala
1. Naročnik: Računsko sodišče RS, Prežihova 4, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dobava:
A) fotokopirni papir:
a) 80–90 g brezlesni papir format A4
(okvirna količina: 1000 zavitkov/letno),
b) 80–90 g brezlesni papir format A3
(okvirna količina: 100 zavitkov/letno).
Pogoj: zagotovljena konstantna kvaliteta.
B) tonerji:
a) za tiskalnike HP laser Jet 4M plus (okvirna količina 50 kom/letno),
b) za fotokopirni stroj Canon NP 1550
(okvirna količina 20 kom/letno),
c) za fotokopirni stroj Canon NP 6030
(okvirna količina 50 kom/letno).
Pogoj: originalna kvaliteta vseh tonerjev.
C) diskete 3M, 3,5” (okvirna letna količina 1500 kom)
Pogoj: formatirane High Dentisity DS,
HD.
D) kuverte različnih formatov (bele B6,
A4, A5, idr.) (okvirna količina 10000
kom/letno).
Pogoj: ponuditi s tiskom in brez tiska.
E) ostali pisarniško potrošni material:
a) registratorji A4 (okvirna količina 1000
kom/letno),
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10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Računsko sodišče RS

Ponudba za razpisana dela mora skupaj s
prilogami vsebovati:
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– navedbo odgovorne in pooblaščene
osebe ponudnika, ki daje podatke in tolmačenja ponudbe na zahtevo agencije za prestrukturiranje energetike,
– program del s predvidenim obsegom,
– seznam strokovnjakov za izvedbo storitev,
– tehnične opise storitev in prospektni
material,
– reference izvajalca o uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v preteklosti, z navedbo
referenčnih objektov,
– ceno s specifikacijo stroškov (delo, materialni in potni stroški) in deležem stroškov
podizvajalcev,
– dinamiko plačil v povezavi s terminskim planom,
– datum, do katerega velja ponudba,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti.
4. Rok za prijavo
Ponudniki naj svoje ponudbe pošljejo na
naslov izvajalca v zaprti ovojnici z označbo
“Ne odpiraj! Prijava na razpis – Tesnenje
oken” z navedbo imena in naslova ponudnika, v dveh izvodih.
Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo obravnavala.
Rok za oddajo ponudb je 10 koledarskih
dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo v sredo 21. 8.
1996, ob 13. uri v prostorih APE agencije
za prestrukturiranje energetike, Ljubljana,
Hajdrihova 2. Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bodo prispele na naslov APE do
srede 21. 8. 1996, do 11. ure.
Izvajalci bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju vlog.
Dodatna razpisna dokumentacija in informacije so na voljo pri izvajalcu, APE Agenciji za prestrukturiranje energetike, d.o.o., vsak
dan od 8. do 9. ure, tel. 061/215-488.
APE, d.o.o.
Ljubljana

jo od 12. 8. 1996 do 14. 8. 1996, med 8. in
12. uro, na upravi podjetja Komunala, Kopališka 2, Murska Sobota.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponujena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– druge ugodnosti.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja o
izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z
merili iz prejšnjega odstavka.
8. Ponudba z vso potrebno dokumentacijo
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis tlakovanje
poti ter ureditev glavnega vhoda in ograje na
pokopališču v Murski Soboti” je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici, najkasneje do
19. 8. 1996, do 12. ure, na naslov: Komunala
d.o.o. Murska Sobota, Kopališka 2.
9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih podjetja Komunala, Kopališka 2, Murska Sobota, 19. 8. 1996, ob
12.15. Pri odpiranju ponudb morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pisno najkasneje v 7 dneh
po odpiranju ponudb.
11. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem iz razpisne
dokumentacije.
Komunala, d.o.o.
Murska Sobota

Št. 23/96
Ob-3585
Na podlagi sklepa št. 403-02/290-96 Ministrstva za gospodarske dejavnosti o izbiri
izvajalca za izvedbo projekta “Tesnenje obstoječil oken”, z dne 27. 6. 1996 in v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), izvajalec
APE agencija za prestrukturiranje energetike, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, v
soglasju z naročnikom objavlja
javni razpis
za izbiro podizvajalcev ukrepov
učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih za izvedbo tesnenja
obstoječih oken
Za izvedbo razpisanih ukrepov so po pogodbi z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti predvidena sredstva v višini
8,987.962 SIT.
1. Predmet razpisa je izbira podizvajalcev za vgrajevanje okenskih tesnil (izvedba
utorov, dobava in montaža tesnil) na ustreznih obstoječih oknih, na celotnem teritoriju
Republike Slovenije. Ministrstvo bo subvencioniralo vgradnjo tesnil v višini do 400
SIT na tekoči meter tesnila, oziroma največ
10.000 SIT na gospodinjstvo. Subvencija
bo izplačana direktno podizvajalcem, po
vgradnji in predložitvi ustrezne dokazne dokumentacije.
Ponudniki se lahko prijavijo za posamezne aktivnosti ali razpisani obseg del v celoti. Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo
ponudili kompletnejše storitve in ustrezno
geografsko pokritostjo Slovenije.
Predvideni pričetek akcije je v septembru 1996, najkasneje rok za izvedbo razpisanih storitev pa 31. 12. 1996.
2. Merila in pogoji
Pri izbiri podizvajalcev bomo upoštevali
predvsem naslednje kriterije:
– kompletnost storitev za izvedbo tesnenja oken in vrat ter geografsko pokritost
Slovenije,
– reference podizvajalca pri tovrstnih
storitvah,
– tehnične karakteristike tesnil (elastičnost, odpornost na visoke in nizke temperature in druge zunanje vplive, deformiranje,
prilagodljivost velikosti reže, življenjska
doba),
– garancija za material in opravljena dela,
– način oziroma kvaliteta montaže (čistost, enostavnost in hitrost montaže),
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi v okviru akcije (v primerjavi z rednimi cenami),
– količinske kapacitete in krajši rok za
izvršitev razpisanih storitev,
– usposobljenost in pripravljenost podizvajalca, da opravi nujno potrebna dodatna
opravila, ki ob in po montaži tesnila zagotavljajo normalno funkcioniranje oken in vrat
(morebitna potrebna demontaža in montaža
okenskih in vratnih kril, nastavitev okovja,
zamenjava poškodovanega okovja, idt.),
– dolžina prisotnosti na slovenskem trgu
s tovrstno dejavnostjo.
3. Vsebina ponudbe

Št. 10-98/96
Ob-3586
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in sklepa odbora za oddajo del podjetja Komunala d.o.o. Murska Sobota, Kopališka 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za oddajo del: tlakovanje poti ter
ureditev glavnega vhoda in ograje na
pokopališču v Murski Soboti
1. Naročnik: Komunala d.o.o. Murska
Sobota.
2. Naziv objekta:
– tlakovanje poti na pokopališču v Murski Soboti,
– ureditev glavnega vhoda in ograje na
pokopališču v Murski Soboti.
3. Obseg in vrsta del: zemeljska, zidarska, gradbena dela nizkih – visokih gradenj.
4. Orientacijska vrednost del znaša
10.000 SIT.
5. Pričetek del: september 1996, konec
del november 1996.
6. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentaci-

Ob-3587
Vzgojno varstveni zavod Domžale, Savska cesta 3 objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil
javni razpis
za nabavo službenih avtomobilov za
potrebe VVZ Domžale
1. Predmet razpisa: nakup 3 avtomobilov za prevoz hrane in ostalega materiala
a) 1 kombi bus,
b) 2 kombinirani vozili.
2. Orientacijska vrednost:
a) 3,000.000 SIT. Ponudnik je dolžan,
kot del plačila vzeti sedanje službeno vozilo
kombi citroen (C 25 D),
b) 4,000.000 SIT. Zaželjeno je, da ponudnik, kot del plačila vzame dosedanja
službena vozila citroen (C 15 D in C 15 E).
Avtomobili morajo imeti bencinski motor s katalizatorjem.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– znamka, tip in tehnične karakteristike,
– firma oziroma ime ponudnika,
– overjena registracija,
– obrazci o boniteti in solventnosti, ki ne
smejo biti starejši od enega meseca,
– dosedanje reference, vzorec pogodbe
za vsak avtomobil posebej s ponudbenim
predračunom,
– cena mora biti fiksna in oblikovana za
plačilo po dobavi,
– ceno navedeno v tolarjih s posebej navedenim zneskom prometnega davka in
eventualne carine,
– garancijski rok,
– dobavni rok,
– organizacija servisne službe,
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– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.
4. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Naročnik tudi ni obvezen izbrati najcenejšega ponudnika. V nobenem primeru ponudbenik nima pravice do uveljavitve
odškodnine iz tega naslova.
5. Rok za oddajo ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
6. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti na naslov VVZ Domžale, Savska cesta
3, 1230 Domžale z oznako “Ponudba za
nabavo službenih vozil – Ne odpiraj”. Na
vsaki kuverti mora biti naveden naslov ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 1996
ob 8. uri na upravi VVZ Domžale, Savska c. 3.
8. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila za
zastopanje.
9. Merila za izbor:
– tehnične karakteristike,
– cena,
– plačilni pogoji in priznana vrednost sedanjih službenih vozil,
– dobavni rok in boljše reference,
– garancijski rok in ugodnosti pri servisnih storitvah,
– dodatna oprema,
– druge ugodnosti (popusti, itd.).
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
721-248.
VVZ Domžale

5. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – nakup vozila” v
roku 15 dni od objave tega razpisa na naslov: Javni vzgojno-varstveni zavod Velenje, Prešernova 3, 3320 Velenje.
Pravočasnost ponudbe se presoja po prejemni teoriji.

6. Odpiranje ponudb bo 3 dni po zaključku roka za oddajo ponudb v prostorih uprave VVZ Velenje, Kraigherjeva 3.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri ponudnika v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
8. Morebitne informacije na tel.
063/853-746.
VVZ Velenje

Št. 679-7/96
Ob-3589
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljata
Občina Vojnik in Osnovna šola Vojnik
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
prevozov osnovnošolskih učencev

1. Naročnika:
a) Občina Vojnik, Keršova 1,
b) Osnovna šola Vojnik, Prušnikova 14.
2. Predmet razpisa: izvajanje prevozov
osnovnošolskih učencev na naslednjih dnevnih relacijah:

Št. 38/96
Ob-3588
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, 28/93 in 19/94) objavlja Javni vzgojno-varstveni zavod Velenje, Prešernova 3, Velenje
javni razpis
za nakup službenega vozila
1. Naročnik: Javni vzgojno-varstveni zavod Velenje, Prešernova 3, Velenje.
2. Predmet javnega razpisa je nakup
osebnega vozila z delovno prostornino motorja do 1300 cm3, s 4 ali 5 vrati.
Orientacijska vrednost vozila je do
1,600.000 SIT. Ponujeno vozilo mora zadoščati tehničnim pogojem varnosti, imeti
predpisane ateste, zagotovljen servis in rezervne dele ter obvezno opremo.
3. Ponudba mora vsebovati: firmo in dejavnost ponudnika, dokazilo o registraciji ponudnika, bonitetne obrazce, ponujeno ceno s
strukturo cene in plačilne pogoje, garancijske roke, seznam servisov in prospekte.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena, način plačila in fiksnost cen,
– dobavni rok,
– opcija ponudbe, garancije za brezhibnost in servis,
– ugodnosti pri nudenju servisnih storitev in nabavi rezervnih delov,
– dodatna oprema in druge ugodnosti ponudnika.
Naročnik ima pravico svoje ocene izbire
najugodnejšega ponudnika.

Prevozi od doma v šolo

Relacija

a) Jutranji prevozi od doma v šolo
a.1) Bovše–Bezovica–Vojnik
a.2) Šmartno–Vojnik
a.3) Socka–Vojnik
a.4) Male Dole–Vojnik
b) Popoldanski prevoz iz šole domov
b.1) Male Dole–Vojnik–Bezovica–Bovše
c) Dnevno število km: 374

Čas prihoda v Vojnik

7.30,
7.30,
7.30,
7.30,

12.10,
12.10,
12.10,
12.10,

13.00
13.00
13.00
13.00

16.45

Šolski prevozi se s tem razpisom oddajo
za obdobje od sklenitve pogodbe o izvajanju prevozov med naročnikovim izbranim
ponudnikom v šolskem letu 1996/97. Opravljajo se vse šolske dni po šolskem koledarju, ki ga določi šola.
Naročnika si pridržujeta pravico do sprememb relacij in voznega reda.
3. Plačnik prevozov je Občina Vojnik na
podlagi računa prevoznika, ki ga bo izstavljal plačniku enkrat na mesec za opravljene
prevoze v preteklem mesecu.
4. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnosti registrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega organa za
prevoz oseb:
– ime in priimek ter naslov ponudnika
oziroma firma ponudnika,
– velikost vozila (št. sedežev), tip in starost vozila, s katerim bo opravljal prevoze,
– dokazilo o lastništvu vozila oziroma
pogodbo o leasingu ali najemu vozila,

– reference (izkušnje pri prevozih osnovnošolskih otrok),
– izjavo, da ima v primeru okvare dodatno vozilo,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik,
– izjavo, da ponudba vključuje vse razpisane prevoze.
5. Ponudbo je treba oddati najkasneje deseti dan po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 10. ure v Občini Vojnik v zaprti
ovojnici z napisom “Šolski prevozi – Ne odpiraj”. Če deseti dan ni delovnik, je treba ponudbe oddati prvi delovni dan po izteku razpisnega roka istemu naslovniku do 10. ure.
6. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravila razpisna komisija za šolske prevoze, ki jo
bo imenovala Občina Vojnik.
Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka
roka za oddajo ponudb ob 11. uri v sejni
sobi Občine Vojnik, Keršova 1.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno
v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Št. 671-07/96
Ob-3590
Občina Vojnik na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena, način plačila in stabilnost cen,
– možnost kreditiranja in pogoji,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija
in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti ponudnika,
– garancija za brezhibnost.
4. Pisne ponudbe morajo biti opremljene
v skladu z 12. členom citirane odredbe.
5. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi tega razpisa.
Ponudbo z ustrezno dokumentacijo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – nakup vozila” na naslov
Občina Vojnik, Keršova ul. 1, 3212 Vojnik.

javni razpis
za nakup vozila
1. Predmet razpisa je vozilo s stalnim
štirikolesnim pogonom v izvedbi limuzine s
petimi vrati in s poudarkom na varnosti voznika in sovoznikov. Dodatna oprema za vozilo: servo volan in centralno zaklepanje.
2. Orientacijska vrednost vozila z dodatno opremo: do 2,700.000 SIT.
3. Ponudba mora vsebovati firmo in dejavnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, servisne službe, ponujeno ceno
s strukturo cene in plačilne pogoje.
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6. Odpiranje ponudb je javno 21. 8. 1996
ob 10. uri, v sejni sobi Občine Vojnik.
7. O izboru bodo ponudniki obveščeni
do 31. 8. 1996.
Občina Vojnik

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Rače-Fram

prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek
Nova Gorica.
B) Okvirna vrednost prehrane za 12 mesecev znaša 4,500.000 SIT. Skupna vrednost je zgolj okvirna in se spreminja glede
na število zaprtih oseb.
C) Dobavitelj mora pri prometu in hrambi prehrambenih artiklov ter pri pripravi in
transportu upoštevati vse veljavne predpise
iz tega področja.
D) Razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo na naslovu naročnika: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica, Pod Vinogradi
2, Nova Gorica, pri Edvardu Šuligoju ali
Vladimirju Lapajne na tel. 065/29-275,
065/29-211.
E) Z izbranim dobaviteljem ali dobavitelji bo sklenjena pogodba za dobavo pripravljene hrane za dobo enega leta.
F) Pisna ponudba mora vsebovati:
– točen naslov podjetja, odgovorno osebo in kopijo dokazila o registraciji, ki ne
sme biti starejša od treh mesecev,
– BON obrazec 1 in 2,
– podatke o zmogljivostih in številu zaposlenih,
– podatke o prevoznih zmogljivostih,
– izjavo, da je podjetje pripravljeno dostavljati hrano na naslov: Oddelek zavoda
za prestajanje kazni zapora Nova Gorica,
Pod Vinogradi 2, Nova Gorica, vsak delovni dan, soboto, nedeljo in praznik, oziroma
izjavo dobavitelja za dneve, ko je sposoben
oskrbovati zavod s prehrano,
– izjavo, da je ponudnik sposoben poleg
običajne hrane po jedilniku zagotavljati dodatno dietno hrano za posamezne primere,
ki jo predpiše zdravnik,
– reference o odjemalcih pripravljene
hrane,
– vzorec pogodbe,
– konkretno ponudbo z navedbo:
– ceno posameznega obroka in skupno ceno vseh dnevnih obrokov z vključenim
prevozom (vključujoč prometni davek),
– rok veljavnosti cenika in vzroki
eventualnih sprememb cen,
– plačilnih pogojev in drugih finančnih ugodnosti,
– odzivni čas po prijavi reklamacije
(dostava premalega števila obrokov...).
G) Plačilni pogoji: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna oziroma drugih ugodnejših pogojih.
H) Merila in kriteriji za ugotavljanje najugodnejšega ponudnika:
– ocena zanesljivosti redne dostave hrane,
– odzivni čas po prijavi reklamacije,
– cena dnevnih obrokov s prevozom,
– finančne bonitete,
– celovitost ponudbe.
Izbran bo tisti dobavitelj ali dobavitelji,
ki bodo dali najugodnejšo ponudbo. Najugodnejša ponudba ni nujno najcenejša.
I) Naročnik si pridržuje pravico:
– da izbere po kriterijih in merilih kot
najugodnejšega enega ali dva dobavitelja za
posamezne dneve v tednu,
– da v primeru, da izbrani ponudnik odkloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za oskrbo s

Št. 343/01-1071/96
Ob-3591
Na podlagi določil o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95)
ter 24. člena statuta Občine Rače-Fram
(MUV, št. 11/95), odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84
in 29/86), Občina Rače-Fram kot investitor
objavlja
javni razpis
za dokončanje obnovitvenih del na cesti
LC 9008 Fram–Morje
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 10.000 SIT) na Občini
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, pri Božu
Štauberju.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 8. 1996 v tajništvo Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – dokončanje obnovitvenih del na cesti LC 9008 Fram–Morje”.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1996,
v prostorih Občine Rače-Fram, Grajski trg
14, Rače, ob 9. uri.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Št. 343/01-1071/96
Ob-3592
Na podlagi določil o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95) ter
24. člena statuta Občine Rače-Fram (MUV,
št. 11/95), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Občina Rače-Fram kot investitor objavlja
javni razpis
za rekonstrukcijo ceste LC 9017 Rače–
Podova, odsek Ptujska cesta, od Ulice
talcev do Gostišča Tri srca, vključno z
avtobusnima postajališčema
Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 10.000 SIT) na Občini
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, pri Božu
Štauberju.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 9. 1996 v tajništvo Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – rekonstrukcija ceste LC
9017 Rače–Podova, odsek Ptujska cesta od
Ulice talcev do Gostišča Tri srca”.
Javno odpiranje ponudb bo 11. 9. 1996,
v prostorih Občine Rače-Fram, Grajski trg
14, Rače, ob 9. uri.

Ob-3593
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, skladno z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in v skladu z odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izdelovalca tehnične
dokumentacije – projektov PGD in PZI
za prenovo kinodvorane v gledališče in
kino Mestne občine Murska Sobota
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, vabi
zainteresirane ponudnike, da skladno s pogoji tega razpisa predložijo ponudbe za izdelavo tehnične dokumentacije za prenovo
kinodvorane v gledališče in kino v Murski
Soboti.
2. Predmet razpisa je izdelava projektne
dokumentacije PGD in PZI za prenovo kinodvorane v gledališče in kino v Murski
Soboti, Štefana Kovača 30.
3. Vsebina ponudbe: ponudniki morajo
predložiti idejni projekt rešitve obdelave
prostora in opreme prostora ter predračun
za projektno tehnično dokumentacijo.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– sprejemljiv idejni projekt,
– reference,
– ponudbena cena, ki mora biti specificirana po posameznih elementih dokumentacije.
5. Oddaja ponudb in rok: rok za oddajo
ponudbe je 30 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
Zapečateno ponudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj – kinodvorana” je treba dostaviti na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Predviden rok izdelave projektne dokumentacije je 30 dni od podpisa pogodbe.
6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v 10 dneh po končanem razpisu. O
izbiri bodo ponudniki obveščeni v zakonitem roku.
7. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo dobite na Mestni občini
Murska Sobota, Kardoševa 2, soba št. 10.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 403-3/96
Ob-3594
Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper, s sedežem v Kopru, Destradijev trg
11, objavlja na podlagi zakona o proračunu
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbor najugodnejšega dobavitelja
pripravljene hrane
A) Predmet razpisa je izbor najugodnejšega dobavitelja pripravljene hrane za potrebe prehrane zaprtih oseb v Zavodu za
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prehrano drugega najugodnejšega dobavitelja po tem javnem razpisu.
J) Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica, Pod Vinogradi 2, 5000 Nova Gorica,
ali oddane osebno v vložišču naročnika na
istem naslovu.
Prijave morajo prispeti na navedeni naslov do 3. 9. 1996 do 14. ure. Šteje se, da je
ponudba prispela v roku, če je prispela na
naslov naročnika v roku, določenem v prejšnjem stavku.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
ter z jasno vidnim napisom “Ne odpiraj –
javni razpis – hrana”.
Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1996 ob
9. uri, v Oddelku za prestajanje kazni zapora Nova Gorica, Pod Vinogradi 2.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja prijav, morajo osebno predložiti pismeno pooblastilo odgovorne osebe ponudnika za zastopanje.
Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene take ponudnikom.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahtevane dokumentacije in podatkov, bo naročnik
izločil iz nadaljnje obravnave.
O odločitvi oziroma izboru bodo vsi ponudniki obveščeni pisno v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper

51800-678-81942 ali pa jo ponudnik vplača
pri blagajni Zveze prijateljev mladine Maribor.
S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbine ne vračamo.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
23. 8. 1996 do 10. ure na naslov: Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16, soba 2.9/II.
Javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 1996
ob 12. uri na sedežu Zveze prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16, soba 2.9/II.
Naročnik si pridržuje pravico, da ob morebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ali pa jo
sklene v manjšem obsegu.
Zveza prijateljev mladine Maribor

– rok izvedbe,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– popolnost ponudbe.
8. Najcenejši ponudnik ni obvezno najugodnejši.
9. Rok za oddajo ponudbe je vključno
do 9. 9. 1996 do 13. ure na naslov Mestna
občina Koper, Urad za družbene dejavnosti,
Verdijeva 10, 6000 Koper.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti s pripisom: “Ponudba – Ne odpiraj – šola Hrvatini”.
10. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper, dne 10. 9. 1996 ob 11. uri.
11. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
odpiranju in izbiri najugodnejšega ponudnika v sedmih dneh od odpiranja ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Mestna občina Koper

Ob-3595
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zveza
prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16,
Maribor, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
pri adaptaciji Doma Miloša Zidanška na
Pohorju – I. faza
1. Naročnik: Zveza prijateljev mladine
Maribor.
2. Predmet razpisa in orientacijske vrednosti
Gradbeno obrtniška in instalacijska dela
19,650.000 SIT.
3. Čas izvedbe: september–oktober.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– rok izvedbe,
– ponujena cena,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni obvezno tudi
najugodnejši.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
na sedežu Zveze prijateljev mladine Maribor, II. nadstropje, v sobi 2.9.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Božidarju Raušlu, tel. 062/26-277.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na žiro račun

Ob-3596
Na podlagi določil odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljata Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana in Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
gradnjo Podružnične šole Osnovne šole
Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper v
Hrvatinih
1. Investitorja del sta: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana in
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo Podružnične šole Osnovne šole Pier
Paolo Vergerio il Vecchio Koper v Hrvatinih.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili gradbeno pogodbo po
sistemu “ključ v roke” na podlagi potrjene
tehnične dokumentacije.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od 13. 8.
1996 do 20. 8. 1996 med 9. in 12. uro, v
Kopru, na Uradu za družbene dejavnosti
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, soba
202.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne na podlagi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 15.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun
Mestne občine Koper – proračun, št.
51400-630-90004, s pripisom “Razpisna dokumentacija za šolo Hrvatini”.
4. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri Magdi Serdinšek, Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
tel. 066/446-236.
5. Predvideni rok pričetka del je 15. 10.
1996, rok dokončanja vseh razpisanih del
pa 30. 4. 1997.
6. Orientacijska vrednost gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del je 75,000.000
SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,

Št. 522-06/96-32
Ob-3597
Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 33, na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja
javni razpis
za izvedbo projekta: ocena vnosa
nitratov in težkih kovin preko živil
domače proizvodnje v človeški
organizem
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo projekta ocene vnosa nitratov in
težkih kovin preko živil domače proizvodnje v človeški organizem.
2. Razpisni pogoji: izvajalec mora biti
kadrovsko in tehnično usposobljen za izvedbo projekta.
3. Projekt bo izveden v naslednjih fazah:
I. faza: vzorčenje, laboratorijske preiskave živil;
II. faza: izračun dnevnega/tedenskega
vnosa kontaminantov preko živil v organizem;
III. faza: ocena zdravstvenega tveganja
ter predlogi za javnozdravstvene ukrepe na
področju zdravstveno ekološke prehranske
politike.
Izvajalec predloži naročniku poročilo o
opravljenem delu po zaključku vsake faze.
4. Predvideni rok izvedbe projekta: rok
za začetek izvedbe projekta je takoj po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, za
dokončanje pa 31. 10. 1997.
5. Orientacijska vrednost naročila znaša
9,000.000 SIT.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
7. Merila za izbiro najprimernejšega ponudnika so predvsem:
– strokovna usposobljenost ponudnika za
razpisna dela, da bo večji del javnega naročila opravil sam s svojimi strokovnjaki,
– reference ponudnika in morebitnih zunanjih sodelavcev,
– ponudbena cena del in plačilni pogoji,
– trajanje izvajanja del,
– razpolaganje s potrebnimi podatki,
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– ugodnosti ponudnika.
8. Ponudnik mora predložiti:
– veljavno pooblastilo v skladu z določili odredbe o določitvi organizacij združenega dela, ki preizkušajo živila (Ur. l. SRS, št.
25/88, 39/88, 25/89 in Ur. l. RS, št. 46/90);
– podatke o kadrih in njihovi strokovni
usposobljenosti.
9. Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe
dvigne podrobnejše razpisne pogoje – za
izdelavo ponudbe oziroma izdelavo razpisnih del na Ministrstvu za zdravstvo –
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, tajništvo, Ljubljana, Parmova 33, vsak
delovni dan od 12. 8. 1996 do 19. 8. 1996
med 8. in 12. uro.
10. Rok za oddajo ponudb je 30. 8. 1996.
V primeru osebne oddaje se ponudbe odda
v tajništvu ZIRS-a do 30. 8. 1996 do 15. ure.
Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – za javni razpis Ocena vnosa
nitratov in težkih kovin preko živil domače
proizvodnje v človeški organizem” na naslov: Zdravstveni inšpektorat, Ljubljana,
Parmova 33.
11. Javno odpiranje ponudb bo 30. 8.
1996 ob 12. uri, v sejni sobi ZIRS-a, Ljubljana, Parmova 33, I. nadstropje.
12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije

– da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani izbranega dobavitelja lahko takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe za dobavo materiala iz posamezne skupine drugega najugodnejšega dobavitelja po tem javnem razpisu.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe, zlasti
pa morajo vsebovati naslednje:
a) registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra),
b) bonitetne obrazce,
c) potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti,
d) potrdilo carinskega organa o poravnavi carinskih obveznosti,
e) potrdilo SPIZ o plačanih prispevkih,
f) potrdilo ZZZS o plačanih prispevkih,
g) dovoljenje upravnega organa za
opravljanje dejavnosti (trgovina na drobno),
h) parafiran predlog pogodbe in prilog k
pogodbi (vsaka stran posebej),
i) dosedanje reference z navedbo izvršenih dobav v zadnjem letu po količini, rokih
in vrednostih na področju, ki je predmet
javnega naročila ter imena naročnikov,
j) ponudbeni predračun (specifikacija po
enoti, po postavkah, popusti glede na obseg
dobav),
k) izstavljanje računov po posameznih
stroškovnih mestih na željo naročnika,
l) način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
m) garancija za resnost ponudbe (po
vzorcu v razpisni dokumentaciji),
n) brezplačni vzorci po razpisni dokumentaciji in prospektni material, ki ostanejo pri
naročniku (za I. in IV. skupino obvezno vzorci, za III. skupino na osnovi naročnikovega
vzorca, za II. skupino lahko le prospekti).
Opomba: datum izdaje dokumentov v alineah od a) do f) ne sme biti starejši od 30
dni glede na dan odpiranja ponudb.
6. Merila za izbor najugodnejših ponudnikov po posameznih skupinah razpisne dokumentacije so:
a) kakovost ponujenega blaga,
b) konkurenčnost cen (bruto cene izražene izključno v SIT, fco naslov naročnika,
s posebej prikazanim količinskim popustom
in prometnim davkom),
c) zagotovitev fiksnih cen do 31. 12.
1996,
d) plačilni roki, daljši od 30 dni,
e) kompletnost (celovitost) ponudbenega asortimana v okviru posamezne razpisne
skupine materiala,
f) stalna količinska zaloga asortimana z
možnostjo takojšnje dobave ob urgentnem
naročilu,
g) možnost dobave blaga izven specifikacije, s tem, da po vrsti spada v posamezno
skupino,
h) druge ugodnosti ponudnika.
Opis in vrednotenje meril je podan v
razpisni dokumentaciji.
7. Ponudbe morajo prispeti do 3. 9. 1996
do 8.45, priporočeno po pošti, na naslov
Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, ali vročene osebno v Generalnem sekretariatu na Župančičevi 3 (1. nadstropje, soba št. 41, pri Mitji Palčič ali Barbari Lavrinc).
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-

bo razpisa “Dobavljanje pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala” in opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi Ministrstva za finance
na Beethovnovi 11 v 1. nadstropju. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
odpiranju, morajo imeti s seboj pooblastilo
o zastopanju.
9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno in ne bodo pravilno opremljene, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
ponudniku.
10. Rok za obvestilo ponudnikov o izidu
javnega razpisa je 15 dni od javnega odpiranja ponudb.
11. Z izbranimi ponudniki po posameznih skupinah predmeta javnega razpisa ali z
enim izbranim ponudnikom za ves razpisani material, bodo sklenjene okvirne pogodbe z veljavnostjo do 31. 12. 1996.
12. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo ob predložitvi kopije virmana o vplačilu 5.000 SIT na ŽR št.
50100-637-55445, Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, Ljubljana, soba 41/I, pri Mitji Palčič ali Barbari Lavrinc, med 9. in
11. uro.
13. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom potekajo izključno v pisni obliki.
Ministrstvo za finance

Ob-3598
Ministrstvo za finance, Ljubljana, Župančičeva 3, na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja
ponovni javni razpis
za dobavljanje pisarniškega,
računalniškega in potrošnega materiala
1. Predmet razpisa je dobavljanje pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala za naročnika:
– Ministrstvo za finance in organe v njegovi sestavi:
– Urad RS za preprečevanje pranja denarja,
– Urad RS za zavarovalni nadzor,
– Urad RS za nadzor prirejanja iger
na srečo,
– Devizni inšpektorat Republike Slovenije.
2. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav znaša 8,000.000 SIT.
3. Predvideni rok dobave: sukcesivne dobave v skladu z naročilom naročnika do
31. 12. 1996. Specifikacija materiala je razvidna iz razpisne dokumentacije, ki se lahko pridobi pri naročniku. Količine iz specifikacije so ocenjene in okvirne.
4. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v globalu in v okviru posameznih skupin glede
na spremembe med letom v skladu s sredstvi, ki so na razpolago v proračunu,
– izbrati najugodnejšega ponudnika v okviru posamezne skupine materiala v razpisni dokumentaciji,
– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

Ob-3599
Na podlagi pravilnika o pogojih in načinu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za
celovito prenovo prostorov LBT v
podružnici Ptuj
1. Predmet razpisa je izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter dobava in
montaža pisarniške opreme, vse v okviru
celovite prenove prostorov likvidature, blagajne in trezorja (LBT) v poslovni stavbi
agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnice Ptuj, Trstenjakova ul.
2a.
Ponudbe so lahko dane tudi za posamezne sklope prenovitvenih del v skladu z razpisno dokumentacijo in s popisi del.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente,
določene v razpisni dokumentaciji.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in si ogledajo objekt v podružnici Ptuj, Trstenjakova ul. 2a, od 14. do
20. 8. 1996, med 8. in 14. uro, pri Ivanu
Tementu (tel. 062/772-151), vse pod pogojem, da predložijo pooblastilo.
Dvig razpisne dokumentacije po navedenem terminu ne bo možen.
4. Predvideni rok za pričetek del je v
septembru 1996.
5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
za posamezna prenovitvena dela bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, reference, rok
izvedbe, garancijski rok in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.
6. Rok za oddajo ponudb je do 2. 9. 1996
na naslov iz 1. točke.
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Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– LBT”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1996
ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu iz 1.
točke.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-3609
Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
vzdrževanje temeljnih topografskih
načrtov v merilu 1:5000
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je vzdrževanje temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:5000 z
oznako TTN 5 na štirih razpisanih območjih. Območja so razvidna iz razpisne dokumentacije.
Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
na vseh štirih ali pa samo na posameznem
območju.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, po predhodni najavi po tel. 061/324-387
pri Martinu Smodiš.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,500.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo najkasneje v roku dveh mesecev.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z navedbo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,
– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,
– podatki o zasedenosti kapacitet (število pogodb v izvajanju z roki dokončanja),
– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjetje) in morebitne podizvajalce za enako oziroma podobno vrsto del,
– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,
– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spremenjeno besedilo zaradi preglednosti posebej označeno),
– opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela,
– terminski plan izvedbe del z opredelitvijo vrednosti posamezne faze,
– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po naslednjih skupinah:
– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,

– stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je treba upoštevati naslednje:
– kot dobavljeno opremo oziroma material je treba šteti le tisto opremo in materiale, ki bo porabljena na konkretno razpisanem delu. Kolikor gre za opremo, ki jo bo
izvajalec uporabljal tudi pri drugih nalogah,
se obračuna le ustrezni del amortizacije in
to v skupini “drugi neposredni stroški”,
– med dobavljene storitve spadajo storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziroma zunanji izvajalci,
– med druge neposredne stroške je treba
všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, carine,
zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki ni
vključena v plače (posebna amortizacija) itd.,
– med plače je treba vključiti bruto plače
neposrednih izvajalcev ter osnovno amortizacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme, katerih posamezni kos nabavne vrednosti ne presega tolarske protivrednosti 10.000 DEM,
– med stalne (splošne) stroške je treba
vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, reklamacij, dobiček itd.
Ponudba naj vsebuje tudi navedbo morebitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.
Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni strokovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. Delež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!
Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) naročnik ne bo obravnaval!
7. Rok za oddajo ponudb je 30. 9. 1996,
najkasneje do 8.30.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
vzdrževanje TTN 5 – ... območje”.
Pri tem naj vsaka ovojnica vsebuje:
– predračun pogodbenega dela za posamezno območje,
– izvedbeni rok za posamezno območje.
V primeru, da ponudnik kandidira za izvedbo na več območjih hkrati, zadostuje, da
vse ostale podatke, zahtevane pod 6. točko
predloži le enkrat v treh izvodih. Ti podatki
oziroma dokumenti naj bodo predloženi v
posebni ovojnici z oznako ponudnika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
vzdrževanje TTN 5 – skupna dokumentacija”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 30. 9. 1996
ob 9. uri, v prostorih GU RS (sejna soba na
Kristanovi 1). Predstavniki ponudnikov, ki
prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripombe k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,

Ob-3600
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
sanacijskih in obnovitvenih posegov in
projektne dokumentacije na Gradu Grm
v Novem mestu
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega ulica 1.
2. Naziv objekta: Grad Grm.
3. Lokacija: Skalickega ulica 1, Novo
mesto, Grad Grm.
4. Obseg in vrsta del: gradbeno sanacijska in obrtniška dela v severnem in vzhodnem traktu gradu Grm.
5. Rok za začetek del: september 1996.
6. Rok za zaključek del: november 1996.
7. Orientacijska
vrednost
del
je
12,000.000 SIT.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju posegov na spomeniško pomembnejših objektih,
– celovitost ponudbe, garancija za pravočasno in strokovno izvedbo del,
– strokovna usposobljenost izvajalca z
dokazilom o registraciji, ponudbena cena in
druge morebitne ugodnosti.
9. Izvedbeni projekt je na ogled na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, interesenti pa bodo svoje
ponudbe izdelali na podlagi podrobnejšega
popisa del, ki ga lahko odkupijo od 5. 8.
1996 dalje po ceni 8.000 SIT.
10. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto, v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, javni razpis za
izvedbo gradbeno sanacijskih del SV dela
gradu”. Ponudba mora vsebovati elemente
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93).
11. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
12. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobijo ponudniki na sedežu zavoda vsak
delovnik med 8. in 12. uro.
13. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po poteku roka oddaje ponudb
ob 12. uri na sedežu zavoda.
14. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 7 dneh po odpiranju ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine
Novo mesto
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– predložene reference,
– celovitost ponudbe,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba,
– metodologija in tehnologija izvedbe
dela,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.
12. Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na resničnih navedbah ali podatkih.
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

2.14. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Sežana.
2.15. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Košnica.
2.16. Prepis ZK točk v ZKB format za
območje Idrija.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, na naslovu
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, Ljubljana. Prevzem razpisne dokumentacije se najavi en dan vnaprej in opravi pri
kontaktni osebi. Kontaktna oseba je Majda
Mavec, tel. 132-71-21.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 40,000.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumentaciji. Vsi roki, ki so v razpisni dokumentaciji
določeni z datumom, se podaljšujejo za 35
koledarskih dni.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika z navedbo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,
– BON-1 in BON-2 ali BON-3 (obrazca
BON-2 oziroma 3 ne smeta biti starejša od
30 dni) oziroma poročilo pristojne revizijske hiše (v overjenem prevodu),
– podatki o zasedenosti kapacitet (število pogodb v izvajanju z roki dokončanja),
– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnik (podjetje)
in morebitne podizvajalce za enako oziroma podobno vrsto del,
– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami; za vsakega
delavca s spiska se navede vrsta dela, ki ga
bo opravljal pri izvedbi naloge in planirano
število ur za to delo,
– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spremenjeno besedilo zaradi preglednosti posebej označeno),
– opis dela, ki obsega kratek opis vsebine in obsega dela ter osnovni prikaz postopkov in metod dela,
– terminski plan izvedbe del z opredelitvijo vrednosti posamezne faze,
– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po naslednjih skupinah:
– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je treba upoštevati naslednje:
– kot dobavljeno opremo oziroma material je treba šteti le tisto opremo in material, ki bo porabljena na konkretno razpisanem delu. Kolikor gre za opremo, ki jo bo
izvajalec uporabljal tudi pri drugih nalogah, se obračuna le ustrezni del amortiza-

cije in to v skupini “drugi neposredni
stroški”,
– med dobavljene storitve spadajo storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziroma zunanji izvajalci,
– med druge neposredne stroške je treba
všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, carine, zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki
ni vključena v plače (posebna amortizacija)
itd.,
– med plače je treba vključiti bruto plače
neposrednih izvajalcev ter osnovno amortizacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme, katerih posamezni kos nabavne vrednosti ne presega tolarske protivrednosti 10.000 DEM,
– med stalne (splošne) stroške je treba
vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, reklamacij, dobiček itd.
Ponudba naj vsebuje tudi navedbo morebitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
Rezultati testa za izdelavo skanogramov
(za nalogo 2.1.) za vse ponudnike ter rezultati testa za izdelavo digitalnih katastrskih
načrtov (naloge 2.2. do 2.12.) samo za tiste
ponudnike, ki izvajajo to nalogo prvič za
naročnika iz tega razpisa. Ponudniki, ki so
predali rezultate testa po razpisu 35/96 z
dne 5. 7. 1996 ne predajajo vnovič rezultatov testa.
Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.
Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni strokovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. Delež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!
Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) naročnik ne bo obravnaval!
7. Rok za oddajo ponudb na sedežu naročnika (Kristanova 1) je 30. 9. 1996 najkasneje do 9. ure.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe ločeno, tj. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za izvedbo nalog s področja zemljiškega katastra... (Navedba posamezne razpisane naloge, na katero se nanaša ponudba)”.
V primeru, da ponudnik kandidira za izvedbo več razpisanih nalog hkrati, zadostuje, da podatke oziroma dokumente, zahtevane pod točko 6, alinee 1–5 predloži le
enkrat. Prav tako se le enkrat predloži tudi
opis dela (točka 6, 9. alinea) za vsako vrsto
nalog. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z oznako ponudnika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba za razpis za izvedbo nalog s področja
zemljiškega katastra – skupna dokumentacija”.
Ponudniki predajo rezultate testa za izdelavo skanogramov in za izdelavo digitalnih katastrskih načrtov enkratno v posebnih
ovojnicah z oznako ponudnika in navedbo
“Ne odpiraj – ponudba za razpis nalog s
področja zemljiškega katastra – test za izdelavo digitalnih katastrskih načrtov”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 30. 9. 1996

Ob-3610
Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavljata Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje
in prostor – Geoinformacijski center
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra: izdelava skanogramov
zemljiškokatastrskih načrtov, izdelava
digitalnih katastrskih načrtov, izvedba
zemljiškokatastrskih novih izmer, prepis
zemljiškokatastrskih točk v ZKB format
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:
2.1. Izdelava skanogramov zemljiškokatastrskih načrtov območij: Laško, Ruše, Brežice, Šentjernej, Krško, Škocjan, Trebnje,
Ajdovščina, Rogaška Slatina.
2.2. Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Laško.
2.3. Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Ruše.
2.4. Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Brežice.
2.5.Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Šentjernej.
2.6. Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Krško.
2.7. Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Škocjan.
2.8. Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Trebnje.
2.9. Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Ajdovščina.
2.10. Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Rogaška Slatina.
2.11. Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Postojna.
2.12. Izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Slovenska Bistrica.
2.13. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Brestovica.
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ob 12. uri, v prostorih GU RS (sejna soba na
Kristanovi 1), Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo pravice dajati pripombe k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi naloge,
– poseben program izvedbe naloge za nalogi 2.11. in 2.12.,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba,
– ocena izdelanega testa za naloge 2.1.
do 2.12.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo
ali katerokoli drugo ponudbo.
Pri izbiri izvajalca sodelujejo na svojo
zahtevo predstavniki sofinancerja, ki soodločajo o izbiri.
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
12. Prepozne, nepravilno opremljene, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na resničnih navedbah ali podatkih.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev.
14. Za vse razpisane naloge bo sklenjena pogodba le v primeru, če bo zagotovljeno najmanj 50% sofinanciranje.
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
2. Ponudnik mora dati izjavo, da je seznanjen z razpisno dokumentacijo.
3. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela
v skladu z razpisnimi pogoji, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami.
4. V ponudbi mora ponudnik posebej navesti garancije za posamezna dela.
5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg od razpisanega.
6. Ponudnik mora k ponudbi predložiti
tudi reference za izvajanje takšnih in podobnih del, dokumente o boniteti poslovanja pristojne službe APP in registracijo.
III. Finančni pogoji
1. Okvirna cena vseh razpisanih del znaša 17,000.000 SIT.
2. Predplačil (avansov) ni.
3. V ponudbeni ceni mora biti upoštevan
prometni davek in cena izdelave kompletne
tehnološke projektne dokumentacije (PZI).
IV. Splošni pogoji
1. Ponudnik lahko prevzame razpisno
dokumentacijo do 16. avgusta 1996, vsak
delovni dan, v tajništvu podjetja Protech,
d.d., Maribor, Ljubljanska 9, s predloženim
dokazilom o plačilu stroškov prejetega razpisnega gradiva v višini 5.000 SIT na žiro
račun št. 51800-601-64451.
2. Ponudnik mora resnost ponudbe zavarovati z akceptnim nalogom.
V. Končna določila
1. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisne dokumentacije.
2. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
3. Rok za oddajo ponudbe je 9. 9. 1996
do 10. ure. Vse ponudbe morajo prispeti na
Protech, d.d., Maribor, Ljubljanska 9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako “Ponudba / dvigala – Ne odpiraj”.
4. Odpiranje ponudb bo 9. 9. 1996 ob
12. uri, v sejni sobi podjetja Protech.
5. Ponudniki bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.
6. Vse podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo po tel. 062/212-642, inž. Goričan.
Protech, d.d., Maribor

– izgradnja kabelske kanalizacije za 20
KV elektrovod – zemeljska dela,
– izgradnja kabelske kanalizacije za 20
KV elektrovod – gradbena dela,
– izgradnja kabelske kanalizacije za 20
KV elektrovod – montažna dela,
– izgradnja kabelske kanalizacije za TT
Vod – zemeljska dela,
– izgradnja kabelske kanalizacije za TT
vod – gradbena dela.
3. Ponudba se lahko nanaša tudi na posamezna omenjena dela.
4. Rok za dokončanje del je 30. 11. 1996.
5. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo vsak delovnik od
dneva objave v prostorih Goriških vodovodov, Cesta 25. junija 1/b, Kromberk, Nova
Gorica, med 8. in 14. uro, proti predložitvi
potrdila o plačilu nevračljivega odkupnega
zneska v višini 15.000 SIT na žiro račun št.
52000-610-7000. Na nakazilu mora biti oznaka “razpis za rekonstrukcijo vodovoda
Mrzlek”. Vsa dodatna pojasnila daje Andrej
Miška, dipl. inž. gr., tel. 065/12910,
1291107 in Miran Lovrič, dipl. inž. gr., tel.
065/12910, 1291105, v času od 9. 8. 1996
dalje, od 8. do 14. ure.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
naročnika.
7. Oddaja ponudb
Ponudba mora biti oddana v enem ovitku, v katerem sta kuverta A in kuverta B.
Ovitek s ponudbo mora biti zapečaten in na
njem mora biti naročnikov naslov Goriški
vodovodi, Cesta 25. junija 1/b, Kromberk,
Nova Gorica, ter označba “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za izbiro izvajalca
rekonstrukcije vodovoda Mrzlek–žičnica”.
8. Rok za oddajo del je 12. 9. 1996 do
10. ure.
9. Odpiranje ponudb bo 12. 9. 1996 ob
12. uri, v prostorih male sejne sobe Goriških
vodovodov.
10. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Goriški vodovodi Nova Gorica

Ob-3614
Protech, d.d., Maribor, Ljubljanska 9,
razpisuje na osnovi pooblastila investitorja,
Ministrstva za šolstvo in šport RS, Ljubljana, ter na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ponovni javni razpis
za izbiro oziroma dobavitelja dveh
osebnih dvigal za objekt Univerzitetna
stavba v Mariboru, Slomškov trg 15
I. Splošni podatki
1. Investitor: Ministrstvo za šolstvo in
šport RS.
2. Predmet razpisa: izdelava, dobava in
vgradnja dveh osebnih dvigal.
3. Lokacija: Univerzitetna stavba v Mariboru, Slomškov trg 15.
4. Predviden rok vgradnje: konec leta
1996 oziroma v sklopu generalnega izvedbenega terminskega plana.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za

Ob-3615
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljajo
Goriški vodovodi, Cesta 25. junija 1/b,
Kromberk, Nova Gorica, kot investitor
javni razpis
za izgradnjo rekonstrukcije primarnega
vodovoda Mrzlek–žičnica in izgradnja
kabelske kanalizacije za 20 KV
elektrovod in TT vod
1. Investitor: Goriški vodovodi Nova Gorica, Ulica 25. junija 1/b, Kromberk, Nova
Gorica.
2. Predmet razpisa:
– izgradnja rekonstrukcije primarnega
vodovoda Mrzlek–žičnica – zemeljska dela,
– izgradnja rekonstrukcije primarnega
vodovoda Mrzlek–žičnica – gradbena dela,
– izgradnja rekonstrukcije primarnega
vodovoda Mrzlek–žičnica – montažna dela,

Št. 1800/96
Ob-3616
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Dom starejših občanov Vič-Rudnik, Cesta
na Bokalce 51, Ljubljana
javni razpis
za izbiro izvajalcev za gradbena in
obrtniška dela pri adaptaciji strehe in
vhoda – recepcije enote Bokalce, Cesta
na Bokalce 51
1A. Ponudniki lahko ponudijo vsa razpisana dela v celoti kot enotna ponudba ali
1B. Ponudniki lahko nudijo ločene ponudbe za:
a) streho,
b) preureditev vhoda – recepcije.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na pogoje razpisa
in dajo svoj pristanek, da bodo kot najugodnejši ponudniki izbrani za vsa ali le del razpisanih del, sklenili za opravljanje teh del
pogodbo, ki bo v načelu sklenjena po sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
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2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in razpisne pogoje investitorja
od dneva prijave do vključno petega dne po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, vsak
dan med 9. in 13. uro, v enoti Bokalce, Ljubljana, Cesta na Bokalce 51, v tajništvu, kjer
bo na razpolago vsa dokumentacija.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo
vse delovne in obrtne organizacije na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu nepovratnih sredstev, in sicer:
ponudniki za vsa dela pod 1A – 20.000
SIT,
za ločene ponudbe pod 1B;
– za streho – 10.000 SIT,
– za preureditev vhoda – recepcije –
10.000 SIT.
Ponudnik sredstva nakaže na žiro račun
50101-603-50449.
3. Ponudniki lahko dobijo vse ustrezne
podatke in pojasnila za izdelavo ponudbe v
času prevzema ponudbe v tajništvu doma.
4. Rok dokončanja del je 22. 11. 1996.
Pričetek del takoj po podpisu pogodbe.
5. Orientacijska vrednost del znaša:
– za streho – 16,000.000 SIT,
– za preureditev vhoda – recepcije –
16,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisanih pogojev.
7. Rok za oddajo ponudb je vključno do
10. 9. 1996 do 12. ure, na naslov DSO Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51,
Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah, skladno z razpisnimi pogoji.
8. Komisijsko odpiranje ponudb bo v
prostorih doma, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana, ob 12. uri, dne 10. 9. 1996.
9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
30. 9. 1996.
Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik

– prejeti pogoji in navodilo ponudniku,
– ponudbena cena,
– reference,
– druge ponudnikove ugodnosti.
8. Ponudba mora biti zapečatena in označena z »Ne odpiraj, ponudba za obnovo-preureditev deponije za premog!«
9. Rok za oddajo ponudbe je sreda 21. 8.
1996 na naslov investitorja.
10. O datumu odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni pozneje.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do 31. 8. 1996.
Osnovna šola Puconci

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 10 dneh po preteku razpisa.
Občina Radovljica

Ob-3650
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Osnovna
šola Puconci objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev
prostora deponije premoga v čakalnico,
garažo in večnamenski prostor
1. Investitor: Osnovna šola Puconci, Puconci 178, Puconci.
2. Predmet razpisa: preureditev-nadzidava in prekritje AB obodne konstrukcije deponije premoga v čakalnico, garažo in večnamenski prostor na parc. št. 2038 v k.o.
Puconci.
3. Orientacijska vrednost: 4,000.000 SIT.
4. Termin izvedbe: september/oktober
1996.
5. Razpisno dokumentacijo dobite pri
podjetju Doming, gradbeni inženiring, d.o.o.,
Markišavska 3, 9000 Murska Sobota. Podrobnejše informacije posreduje Danijel Srnec,
tel. 069/21-770, mobitel 0609 637-349.
6. Končni rok za dvig dokumentacije je
ponedeljek, 12. 8. 1996, ob plačilu 10.000
SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:

Št. 881/96
Ob-3617
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Občina Radovljica, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo projektov za stanovanjski
objekt, komunalne naprave in zunanjo
ureditev Prešernove 6, 8, v Radovljici
1. Naročnik: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica.
2. Predmet razpisa je: izdelava tehnične
dokumentacije, idejnih projektov, projektov
PGD, PZR in PZI za gradnjo stanovanjskega objekta, komunalne opreme s priključki
in zunanjo ureditvijo, v skladu s pravilnikom o podrobnejši vsebini idejnih projektov in s pravilnikom o vsebini tehnične dokumentacije.
3. Orientacijska vrednost del – projektne
dokumentacije: 2,500.000 SIT.
4. Vsebina ponudb in merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so predpisani
elementi iz odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa, predvsem pa:
– ponudbena cena, ki mora biti specificirana po posameznih elementih dokumentacije (idejni projekt, PZR, PGD, PZI, etažni načrti, komunalna ureditev s priključki,
zunanja ureditev),
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe projektne dokumentacije,
– reference ponudnika,
– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost,
– prikaz finančnega stanja ponudnika.
5. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na “Alpdom Radovljica, Inženiring, p.o., Cankarjeva 1, na osnovi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 10.000
SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št.
51540-601-12409.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
je možno dobiti na Alpdom Inženiring Radovljica, tel. 064/715-662.
6. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti zapečatene z napisom “Ne odpiraj – Javni razpis – projekti
Prešernova” in naslovljene na Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica. Rok
za oddajo ponudb je 10 dni po objavi v Ur.
l. RS, po pošti priporočeno ali osebno do
12. ure v tajništvu Občine Radovljica, Gorenjska c. 19.
7. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika: odpiranje ponudb in izbor
izvajalca bo opravila pooblaščena komisija.

Št. 7/96
Ob-3618
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Rimokatoliški
samostan uršulink v Ljubljani objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca fasaderskih,
zidarskih, mizarskih in slikopleskarskih
del na cerkvi, župnišču in uršulinskem
samostanu v Ulici Josipine Turnograjske
8 v Ljubljani
1. Naročnik: Rimokatoliški samostan uršulink, Ulica Josipine Turnograjske 8, Ljubljana, tel. 061/213-119.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca fasaderskih, zidarskih, mizarskih in slikopleskarskih del na cerkvi, župnišču in uršulinskem samostanu v Ulici Josipine Turnograjske 8 v Ljubljani.
3. Lokacija objekta: cerkev Svete Trojice, župnišče, Slovenska cesta 21, Ljubljana,
in samostan, Ulica Josipine Turnograjske 8,
Ljubljana.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od 13. do vključno 20. avgusta 1996 v samostanu uršulink, Ulica Josipine Turnograjske 8, Ljubljana, od 8. do
12. ure.
5. Vsa potrebna pojasnila v zvezi z razpisom dobijo ponudniki pri župniku Draganu Adamu, tel. 061/224-864, z možnostjo
ogleda.
6. Razpisana dela se bodo izvajala izključno v obsegu razpisne dokumentacije.
7. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 13,000.000 SIT.
8. Roki: predviden pričetek gradnje je
začetek septembra 1996, predivden zaključek del začetek novembra 1996.
9. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
glede na razpoložljiva sredstva ali pa odstopiti od oddaje del po tem razpisu, ne glede
na razloge. V obeh primerih ponudnik nima
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.
10. Ponudba mora biti oblikovana v skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
11. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo dostaviti ponudbe v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za obnovo
cerkve Svete Trojice v Ljubljani” na naslov: Rimokatoliški samostan uršulink, Ulica Josipine Turnograjske 8, 1001 Ljubljana,
p.o. 392.
Rok za oddajo ponudb je 3. september
1996 do 11. ure.
12. Odpiranje ponudb bo 3. 9. 1996 ob
12. uri v Župnijskem uradu Ljubljana-Sveta
Trojica, Slovenska cesta 21, Ljubljana. Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpiranju,
morajo imeti pisno pooblastilo.
13. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v 7 dneh po odpiranju ponudb.
Rimokatoliški samostan uršulink,
Ljubljana
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Ob-3619
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj objavlja

4. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu KE Kranj in odseku za tehnologijo dela in gozdne prometnice OE Kranj –
ZGS – c. St. Žagarja 27 in 27B, Kranj, od 7.
do 8. ure, vsak ponedeljek in torek v času
trajanja razpisa. Osnovne informacije na tel.
064/224-200 vsak delovni dan v času trajanja razpisa.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,400.000 SIT.
ZGS – OE Kranj si pridržuje pravico
zavrniti vse ponudbe v primeru, da presegajo orientacijsko vrednost razpisanih del,
oziroma spremeniti količinski in finančni
obseg del, glede na pridobitev in terminski pritok sredstev. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.
6. Ponudbeni pogoji:
– ponudbene cene (skupne, sumarne, po
enoti mere) se vpisuje v kopijo “količinski
popis vzdrževalnih del”,
– ponudba se nanaša na vsa razpisana
dela v občini, morebitne ponudbe za posamezna dela ali posamezne gozdne ceste po
tem razpisu ne konkurirajo,
– opcija ponudbe je 30. 9. 1996,
– ponudba mora biti sestavljena skladno
z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93).
7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference za področje nizkega
(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,
– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska
dela,
– vzpostavitev “cestarske” službe,
– skupna ponudbena cena – sumarno –
bruto (vključujoč TPD),
– ponudbena cena po enoti mere – povprečno za vsa razpisana dela – bruto (vključujoč TPD),
– ponudbena cena na posamezni gozdni
cesti – sumarno brez del pod stolpcem 1, 2,
3 – bruto (vključujoč TPD),
– strojne, delovne in druge kapacitete ponudnika,
– način plačila,
– stabilnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe: za javni razpis pošljite do
srede 28. 8. 1996 do 12. ure na sedež OE
Kranj ZGS, Cesta Staneta Žagarja 27b v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – razpis
za vzdrževanje gozdnih cest”.
Odpiranje ponudb bo v sredo 28. 8. 1996
ob 12.15 v sejni sobi OE Kranj – ZGS.
O izidu razpisa bomo ponudnike obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja.
ZGS – OE Kranj

javni razpis
za izdelavo projekta sanacije
železniškega predora Karavanke
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta sanacije železniškega predora Karavanke na
progi Jesenice–državna meja–Podrožca.
3. Čas del: oktober 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 18,000.000
SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite v prostorih Sekcije za
vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova
15, pri Willenpartu ali Lozarju (tel.
061/13-17-193) od 19. 8. do 30. 8. ob delavnikih med 7. in 8. ter med 14. in 15. uro.
Kupnina za razpisno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazan na žiro
račun
Slovenskih
železnic
št.
50100-601-5014744.
6. Ogled objekta: v sredo, 21. 8. 1996.
Zbor ob 9. uri pri prometnem uradu železniške postaje Jesenice.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:
– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb je 10. 9. 1996.
do 9. ure, na naslov Slovenske železnice,
Sekcija za vzdrževanje prog Ljubljana,
Ljubljana, Masarykova 15.
9. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
10. 9. 1996, ob 10. uri, v prostorih Slovenskih železnic – Sekcija za vzdrževanje prog
Ljubljana, Masarykova 15.
10. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
raziskovalne kaptažne vrtine globine
200m na lokaciji Zavrh pod Šmarno
Goro
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa in orientacijska vrednost za izvedbo del: izvedba kaptažno raziskovalne vrtine na lokaciji Zavrh pod Šmarno Goro, globine 200m, orientacijska vrednost 4,200.000 SIT.
3. Rok izvedbe: začetek del takoj po razpisu in zaključek do 30. 9. 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. ponudbena cena in fiksnost cene,
2. rok izvedbe del,
3. finančna boniteta ponudnika,
4. garancijska doba,
5. možnost kompenzacije,
6. kadrovska in tehnična usposobljenost,
7. reference opravljenih del.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisano
dokumentacijo vsak delavnik od 8. do
13. ure v JP Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije v zvezi s ponudbo pri Andreju Šteru
na tel. 064/242-061.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
21. avgusta 1996 do 11. ure na naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, 4101 Kranj, v zaprti (zapečateni) ovojnici, z napisom “Javni razpis – ponudba Vrtina Zavrh pod Šmarno Goro – Ne
odpiraj!”
Odpiranje ponudb bo v prostorih Javnega podjetja Komunala Kranj, Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj, dne 21. 8. 1996 ob
12. uri, v sobi direktorja.
Javno podjetje Komunala Kranj
Št. 1077/96
Ob-3620
Na podlagi določil odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93), odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
in pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest
(MKGP–MOK–ZGS z dne 20. 6. 1996). Zavod za gozdove Slovenije območna enota
Kranj objavlja
javni rzapis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v “zasebnih gozdovih” na
območju Mestne občine Kranj v letu
1996
1. Investitor: Mestna občina Kranj.
2. Predmet razpisa: redno – tekoče vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine, po letnem programu.
3. Vzdrževalna dela: ročna in strojna cestarska dela, strojno vzdrževanje vozišča in
obnova cestnih objektov.

Ob-3621
V skladu z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbo o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavljamo

Ob-3622
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa (Ur.
l. RS, št. 28/93) ter spremembe in dopolnitve navedene odredbe (Ur. l. RS, št. 19/94)
Slovenske železnice d.d., objavljajo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projektov
PGD, PZI in PZR za projekt “Slovensko-Madžarska železniška povezava” na odseku Puconci–Hodoš–državna meja.
3. Lokacija: proga Puconci–Hodoš–državna meja.
4. Orientacijska vrednost del znaša
250,000.000 SIT.
5. Okvirni rok izvedbe: 6 mesecev po
podpisu pogodbe.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine v upravni stavbi Slovenskih
železnic, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana, pri Marku Brezigar, dig., oziroma mag. Blagomirju Černetu, od 12. 8. 1996
do 20. 8. 1996 med 8. in 10. uro, tel.
061/13-20-344.
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Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 20.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun 50100-601-5014744.
Za kupce razpisne dokumentacije so na
voljo dodatne informacije pri Marku Brezigar, dig., oziroma pri mag. Blagomirju Černe, dipl, inž., od 14. 8. 1996 do 28. 8. 1996
med 8. in 10. uro.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Merila za izbiro ponudnika so:
– cena;
– rok izvedbe;
– strokovna usposobljenost izvajalca;
– reference podjetja in zaposlenih pri izvajanju podobnih del;
– ugodnejši finanačni pogoji;
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere najcenejše ponudbe.
8. Oddaja ponudb: rok za oddajo ponudb
je 10. 9. 1996. do 9. ure v tajništvu Slovenskih železnic, d.d. Infrastruktura, Kolodvorska ulica 11, soba 205, 1506 Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za izdelavo projektov PGD, PZI in PZR za projekt “Slovensko-Madžarska železniška povezava” na
odseku Puconci–Hodoš–državna meja”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 9.
1996, ob 10. uri, v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Kolodvorska ulica 11, steklena
dvorana, Ljubljana. Upoštevane bodo le tiste popolne ponudbe v skladu z razpisno
dokumentacijo, ki bodo oddane pravočasno.
10. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje v roku 14 dni po javnem
odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d. Ljubljana
Infrastruktura

rološkem zavodu Republike Slovenije –
Vojkova 1b, Ljubljana, in sicer:
– za postavki 1 in 3 na tel. št. 327-461
int. 2107;
– za postavko 2 na tel. št. 327-461 int.
2104;
– za postavko 4 na dir. tel. št. 17-84-119.
IV. Ponudbe s priloženo dokumentacijo
morajo biti obvezno napisane v slovenščini,
vrednosti izražene v slovenski valuti. Prometni davek mora biti prikazan posebej. Ponudba
mora obvezno vsebovati vse elemente in biti
pripravljena v skladu z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94). Ponudbi je
potrebno obvezno priložiti:
– sklep o vpisu v sodni register z vsemi
prilogami k sklepu;
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad
Republike Slovenije;
– izpolnjen in potrjen BON obrazec.
Dokumenti ne smejo biti starejši od treh
mesecev. V primeru, da ponudnik prilaga
kopije namesto originalov, mora njihovo verodostojnost potrditi notar.
V osnovnem ovitku morata biti: spremno pismo s polnim naslovom ponudnika in v
ločenem zapečatenem ovitku, priložena ponudba z označbo “Ne odpiraj ponudba” z
navedbo, na katero točko razpisa se ponudba nanaša. Če je dokumentacija v več ovitkih, morajo biti ti označeni po zaporedju in
njihovo število navedeno v spremnem dopisu. Nepravilno opremljene ponudbe glede
na določila odredbe in zahteve tega javnega
razpisa bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Ponudbe v predpisani obliki se vložijo:
– osebno v sprejemni pisarni Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije,
Vojkova 1b (prvo nadstropje levo);
– pošljejo kot priporočene poštne pošiljke.
Ponudbe je treba oddati v 30 dneh po
objavi javnega razpisa, na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod Republike
Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, za
razpisno komisijo.
V. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo tretji delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
Ponudniki bodo o izbiri ponudnika obveščeni v okvirnem roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Hidrometeorološki zavod
Republike Slovenije

1. Naročnik: Računsko sodišče, Prežihova 4, Ljubljana.
2. Predmet naročila: revizija rčunovodskih izkazov za leto 1995 po 21. členu zakona o Računskem sodišču (Ur. l. RS, št.
48/94), pri naslednjih uporabnikih javnih
financ:
a) Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,
b) Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije,
c) Slovenski odškodninski sklad.
3. Ponudbe je treba poslati ločeno za posamezne revizije.
4. Na javni razpis se lahko prijavijo registrirane revizijske družbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega izvajalca so:
– cena,
– popolnost in preglednost ponudbe,
– strokovna usposobljenost izvjalca (reference – predvsem s področja javne porabe),
– rok v katerem bo ponudnik opravil revizijo.
Prednost pri izbiri bo imel najugodnejši
ponudnik, ki bo priložil načrt izvedbe revizije.
6. Okvirna vrednost celotnega naročila
je 10 mio SIT.
7. Plačilni pogoji: 70% pogodbene vrednosti po predložitvi poročila, 30% pogodbene vrednosti po dokončnosti poročila.
Plačilo v roku 30 dni od dneva izstavitve
računa.
8.Predvideni rok za dokončanje del je
30. november 1996.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti, pravilno opremljene s pripisom “Ne
odpiraj javni razpis – ponudba za izvedbo
revizije (2a, 2b ali 2c)”, v roku 25 dni od
objave razpisa na naslov Računsko sodišče,
Prežihova 4.
10. Nepravočasne ali nepravilno opremljene ponudbe se vrnejo ponudnikom neodprte.
11. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po poteku roka oddaje ponudb,
ob 12. uri na sedežu Računskega sodišča.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 10 dni od odpiranja ponudb.
13. Dodatne informacije dobite pri Nataši Knaubert, tel. 178-58-43.
Računsko sodišče

Št. 931-83/96
Ob-3623
Republika Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana, Vojkova 1b
objavlja na podlagi določil zakona o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 40/95)
javni razpis
za izbiro izvajalcev
za storitve:
I. 1. Informacijski sistem sektorja za varstvo okolja za področji zraka in vode.
2. Meritve ogljikovodikov v zraku in vodah s plinskimi kromatografi.
3. Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema LABOD.
4. Izvajanje vratarske službe in nadzora
stavb.
II. Merila, ki bodo upoštevna pri izboru:
Za vse točke.
a.
– celovitost ponudbe;
– reference in velikost ponudnika;
– izvedbeni ali dobavni roki;
– ponujena cena s plačilnimi pogoji;
– garancijski roki in pogoji garancij.
b. Naročnik si pridržuje pravico, da najnižje ponujene cene ne bo imel za najugodnejšo.
III. Informacije z vrednostmi posameznih postavk so na voljo, po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS na Hidrometeo-

Št.3801-2/96-7
Ob-3624
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Računsko sodišče objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev revizij
računovodskih izkazov

Št. 411-1/96
Ob-3668A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: CP Dob (AC Višnja
Gora-Bič) programske skice, PGD, PZR,
PZI-visoka gradnja
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 4.000 SIT) na DDC,
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d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 14. 8. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Oto Rubinič,
dipl. inž. (tel. 061 13 24 222).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 9. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: CP Dob
(AC Višnja Gora-Bič) programske skice,
PGD, PZR, PZI-visoka gradnja.
Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

4. Obseg in vrsta del: gradbeno obrtniška
obnova strehe in izvedba drenaže.
5. Rok za pričetek del: 1. 10. 1996; dokončanje del: 1. 11. 1996.
6. Orientacijska cena: 2,400.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: ponujena cena, plačilni pogoji z
možnostjo zamika plačil, fiksnost cen, rok
izvedbe, strokovna usposobljenost izvajalca in reference s področja del, realnost ponudbe, druge ugodnosti.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sedmih dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
Občini Krško, Cesta krških žrtev 14, na oddelku za gospodarsko infrastrukturo, od 7.
do 8. ure, pri Pirc Matjažu, kjer dobite tudi
vse dodatne informacije. Po poprejšnjem dogovoru z njim je možen tudi ogled
objekta.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.
2. Ponudbo je treba dostaviti v zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – razpis p.
c. sv. Rozalije v Krškem” na naslov Občina
Krško, oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, Krško, najkasneje do 9. septembra 1996 do 11. ure. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni sobi “E”
ob 11.30.
3. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.
LRZVNKD in Občina Krško

– izjava, da bo pri izvajanju del upošteval pogoje investitorja in uporabnika zemljišča,
– plačilni pogoji: kreditiranje, plačilo bo
po odobritvi in nakazilu proračunskih sredstev za agromelioracijo,
– eventualni drugi pogoji, ki bi opravičevali izbiro najugodnejšega ponudnika.
7. Ponudbe morajo biti oddane do srede,
28. avgusta 1996 – v zapečateni kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za izvajanje
agromelioracij” na tajništvo zadruge.
Odpiranje ponudb bo 29. avgusta 1996
ob 12. uri. O izbiri bodo kandidati obveščeni pismeno v roku sedmih dni po izbiri.
8. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja oziroma neodobritve
proračunskih sredstev MKGP, z izbranim
ponudnikom sklene pogodbo v obsegu razpoložljivih proračunskih sredstev oziroma
ne sklene pogodbe.
Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.,
Škofja Loka

Št. 371-1/96
Ob-3668B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: na AC Divača-Koper,
odseku AC Divača-Kozina; podvozi 3-1a,
3-1b, 3-1c, 3-2 in 3-3 ter nadvoza 4-3
in 4-4
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 50.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 12. 8. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Oto Rubinič,
dipl. inž. (tel. 061 13 24 222).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 9. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: na AC
Divača-Koper, odseku AC Divača-Kozina;
podvozi 3-1a, 3-1b, 3-1c, 3-2 in 3-3 ter nadvoza 4-3 in 4-4”.
Javno odpiranje ponudb bo 13. 9. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS d.d.
Ob-3652
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo in obnovo
p. c. sv. Rozalije v Krškem
A. Splošni pogoji
1. Naročnika: Ministrstvo za kulturo, ki
ga zastopa Ljubljanski regionalni zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana (LRZVNKD) in Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14.
2. Naziv objekta: Podružnična cerkev sv.
Rozalije.
3. Lokacija: Krško.

Št. 907/96

Ob-3653

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
agromelioracijskih del po projektu
“agromelioracija – Leskovica”
1. Investitor je Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o., Škofja Loka, Fužinska ul. 1,
Škofja Loka. Razpis izvaja na osnovi pooblastila MKGP, št. 355-03/2-92.
2. Predmet razpisa je izvedba agromelioracijskih del na območju vasi Leskovica,
Laze, Robidnica, Krnice, Studor, Debeni in
Kopačnica, Občina Gorenja vas-Poljane, UE
Škofja Loka.
3. Orientacijska vrednost razpisanih
strojnih del za planiranje in gradnjo poti
znaša 5,000.000 SIT in za osuševanje
3,200.000 SIT.
4. Predviden rok za začetek del je september 1996, rok za končanje del pa je avgust 1998.
5. Vsi drugi podatki in potrebne predloge za ponudbo so na razpolago na sedežu
Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka
in Kmetijske svetovalne službe, vsak delovni dan po objavi v Uradnem listu RS, od
6.30 do 9. ure, na tel. 064/620-580, inž.
Pivk Germana.
6. Merila za najugodnejšo ponudbo izvajalca:
– registracija za opravljanje te dejavnosti,
– reference,
– cena,
– izjava, da je izvajalec pripravljen prevzeti izvajanje del v celoti in pod kakšnimi
pogoji,

Ob-3654
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, skladno z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in v skladu z odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca del rekonstrukcije
kotlovnice v gradu v Murski Soboti
1. Naročnik Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, vabi
zainteresirane ponudnike, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, da pripravijo ponudbe na osnovi razpisne in projektne dokumentacije v skladu z 12. členom odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).
2. Predmet razpisa je rekonstrukcija kotlovnice v gradu v Murski Soboti, Trubarjev
drevored 4.
3. Vsebina ponudbe: k ponudbi morajo
ponudniki priložiti dokaz o registraciji firme.
4. Orientacijska vrednost: 3,200.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena za razpisana dela,
– ugodni plačilni pogoji, fiksnost cen,
– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del, ter da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih,
– reference za izvajanje takih in podobnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
6. Oddaja ponudb in rok: rok za oddajo
ponudbe je 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS. Rok začne teči z dnem objave.
Zapečateno ponudbo z oznako “Ne odpiraj
– kotlovnica grad” je treba dostaviti na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v 15 dneh po končanem razpisu. O
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izbiri bodo ponudniki obveščeni v zakonitem roku.
8. Dvig razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo dobite na Mestni občini
Murska Sobota, Kardoševa 2, soba št. 10.
Mestna občina Murska Sobota

5. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na sedežu investitorja pri Renatu
Blažica, d. i. str., ali pri Zoranju Štrancar, i.
gr., vsak delovni dan med 8. in 14. uro, tel.
065/31-611.
6. Obseg del:
– PGD-PZI (aneks),
– investicijski elaborat (aneks).
7. Rok izvedbe del: od oktobra 1996 do
decembra 1996.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference in strokovna usposobljenost
za izvajanje razpisanih del,
– celovitost ponudbe,
– predračunska vrednost del,
– druge ponujene ugodnosti, ki vplivajo
na kvaliteto dela.
9. Prijave z naslovom ponudnika in oznako “Ne odpiraj, ponudba za investicijsko
tehnično dokumentacijo”, morajo biti poslane v zaprti ovojnici ali oddane osebno na
naslov: Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter
pri Gorici, Goriške fronte 11, do 23. 8. 1996
do 10. ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo 23. 8.
1996 ob 11. uri, v sejni sobi investitorja.

10. Javno odpiranje ponudb bo 23. 8.
1996 ob 11. uri, v sejni sobi investitorja.
Kmetijstvo Vipava, d.d.

Ob-3655
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11
javni razpis
za oddajo del za izvedbo aneksa
namakalnega sistema Vrtojba
1. Investitor: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11.
2. Predmet razpisa: vkopanje namakalne
mreže do hidrantov na površini 13,6 ha (zemeljska dela, zidarska dela, dobava materiala in montaža).
3. Lokacija: območje KS Vrtojba, Občina Nova Gorica.
4. Okvirna vrednost razpisanih del pod
2. je 6,500.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na sedežu investitorja pri Renatu
Blažica, d. i. str., ali pri Zoranju Štrancar, i.
gr., vsak delovni dan med 8. in 14. uro, tel.
065/31-611.
6. Obseg in pogoji za izvedbo razpisanih
del so podani v razpisni dokumentaciji.
7. Rok izvedbe del: od oktobra 1996 do
decembra 1996.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference in strokovna usposobljenost
za izvajanje razpisanih del,
– celovitost ponudbe,
– predračunska vrednost del,
– druge ponujene ugodnosti, ki vplivajo
na kvaliteto dela.
9. Prijave z naslovom ponudnika in oznako “Ne odpiraj, ponudba za izvedbo aneksa Vrtojba Polje”, morajo biti poslane v zaprti ovojnici ali oddane osebno na naslov:
Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11, do 23. 8. 1996 do 10.
ure.
10. Javno odpiranje ponudb bo 23. 8.
1996 ob 11. uri, v sejni sobi investitorja.
Ob-3656
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11
javni razpis
za oddajo del za izvedbo investicijsko
tehnične dokumentacije
1. Investitor: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11.
2. Predmet razpisa:
a) PGD-PZI, namakalnega omrežja na
dodatnih 20,8 ha Orehovskega polja,
b) aneks investicijskega programa.
3. Lokacija: Orehovlje, Občina Nova Gorica.
4. Okvirna vrednost razpisanih del pod
2. je 1,000.000 SIT.

Ob-3657
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11
javni razpis
za oddajo del za izvedbo investicijsko
tehnične dokumentacije
1. Investitor: Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici, Goriške fronte 11.
2. Predmet razpisa:
a) izvedba geoloških analiz,
b) izvedba PGD-PZI za vodni vzdrževalnik na potoku Košivec,
c) izdelava PGD-PZI za namakalni sistem Brje–Žablje (650 ha),
č) investicijski elaborat.
3. Lokacija: območje Občine Ajdovščina, na relaciji od naselja Cesta do naselja
Vrtovin.
4. Okvirna vrednost razpisanih del pod
2. je 17,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na sedežu investitorja pri Renatu
Blažica, d. i. str., vsak delovnik med 8. in
14. uro, tel. 065/31-611.
6. Obseg in pogoji za izvedbo razpisanih
del so podani v razpisni dokumentaciji.
7. Rok izvedbe del: od oktobra 1996 do
decembra 1996.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference in strokovna usposobljenost
za izvajanje razpisanih del,
– celovitost ponudbe,
– predračunska vrednost del,
– druge ponujene ugodnosti, ki vplivajo
na kvaliteto dela.
9. Prijave z naslovom ponudnika in oznako “Ne odpiraj, ponudba za investicijsko
tehnično dokumentacijo”, morajo biti poslane v zaprti ovojnici ali oddane osebno na
naslov: Kmetijstvo Vipava, d.d., Šempeter
pri Gorici, Goriške fronte 11, do 23. 8. 1996
do 10. ure.

Ob-3658
Na podlagi odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Jesenice
javni razpis
1. Predmet razpisa je izvajanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve za obnovo objekta Kasarna na
Stari Savi na Jesenicah.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je:
I. faza – 25,430.000 SIT,
II. faza – 44,750.000 SIT,
III. faza – 38,460.000 SIT,
IV. faza – 20,460.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico, da se faznost gradnje prilagaja obsegu proračunskih
sredstev.
Plačila se bodo izvrševala na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96).
3. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del:
I. faza – pričetek del september 1996,
dokončanje november 1996,
II. faza – pričetek del maj 1997, dokončanje del november 1997,
III. faza – pričetek del maj 1998, dokončanje del november 1998,
IV. faza – pričetek del maj 1999, dokončanje del november 1999.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference in kadri za obnavljanje kulturno zgodovinskih spomenikov,
– cena in možnosti kreditiranja investitorja,
– terminski plan,
– boniteta.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – ponudba za izbiro izvajalca gradbenih del za
obnovo Kasarne na Stari Savi” je treba dostaviti v zapečateni kuverti v 30 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Jesenice, C. M. Tita 78, 4270
Jesenice.
6. Za pravočasno prispele ponudbe se
štejejo ponudbe, katere pridejo na naslov
pod 5. točko tega razpisa 30. dan od objave
v Uradnem listu RS, do 12. ure.
V primeru, da je 30. dan objave sobota,
nedelja ali praznik, se šteje naslednji delovni dan do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno pod 6. točko tega razpisa, ob
12.15, v prostorih konferenčne sobe Občine
Jesenice (I. nadstropje).
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisna komisija obvestila v 8
dneh po odpiranju ponudb.
8. Ponudniki imajo pravico do vpogleda
v gradbeno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji in vsemi ostalimi podatki lahko ponudniki dobijo od dneva objave tega razpisa dalje, v ponedeljek,
sredo ali petek od 9. do 11. ure, v prostorih
Občine Jesenice, Premoženjsko pravna služba, ob dokazilu plačila 30.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na
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žiro
račun
Občine
Jesenice,
št.
51530-630-50155. Ponudniki si lahko ogledajo objekt tudi na kraju samem na Stari
Savi na Prešernovi cesti na Jesenicah.
9. Ponudbi mora biti priloženo:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja za dejavnost, katera je predmet razpisa, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o likvidni sposobnosti ponudnika, to je BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom, datumom, do katerega velja ponudba, garancijski roki, urna postavka in terminski plan,
– finančne in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– reference in kadri za obnavljanje kulturno zgodovinskih spomenikov,
– izjavo, da bo razpisne pogoje upošteval pri sklepanju pogodbe.
10. Nepravočasno poslane in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila pri odpiranju
ponudb in jih ne bo obravnavala.
11. Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezno pooblastilo, če jih ne zastopa oseba, pooblaščena v registraciji podjetja –
družbe.
Občina Jesenice

– dokazilo o registraciji,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– razpis del izpolnjen s cenami,
– izpolnjeno in podpisano pogodbo.
6. Pričetek del je takoj po podpisu pogodbe. Rok za dokončanje del je 31. 12.
1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
del,
– predhodne reference,
– roki,
– cena,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje izpolnitve pogodbene obveznosti.
8. Ponudniki oddajo ponudbe v zaprtih
kuvertah na naslov Republika Slovenija,
Upravna enota Ajdovščina, Gregorčičeva
17, 5270 Ajdovščina, v ločenih kuvertah za
vsako točko predmeta razpisa s pripisom
“Ne odpiraj – ponudba za vzdrževalna dela
na melioracijskih območjih” in oznako
“vzhod” ali “zahod”. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
9. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Upravne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 17, Ajdovščina, enajsti dan po objavi
razpisa, ob 10. uri.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
Upravna enota Ajdovščina

– potrjene obrazce BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne starejše od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s
sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih, ter za katerega naročnika so bila opravljena,
– poimenski spisek morebitnih podizvajalcev z referencami,
– podatke o kadrovski strukturi in strokovnih referencah delavcev,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– vzorec pogodbe,
– binaco menico v višini 20% ponudbene cene kot garancijo za resnost ponudbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
– ostale elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in razpisno dokumentacijo.
2. Ponudbo z oznako “Strokovni nadzor
DUK – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje do 23. 8. 1996
do 10. ure, na Občino Krško – oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob 10.30.
3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure, na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne informacije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.
4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridržuje si pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analiza ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi in pridržuje si pravico do izbora podizvajalcev za določena dela.
5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Krško

Št. 464-18/1996
Ob-3659
Republika Slovenija, Upravna enota Ajdovščina, objavlja na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih na območju Upravne enote Ajdovščina za leto 1996 (Ur. l. RS,
št. 24/96)
javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih Upravne enote
Ajdovščina
1. Naročnik vzdrževalnih del je Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
a) Vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah vzhod, ki zajema melioracijska območja Manče–Podnanos, Slap I, Slap II, Log–Zemono, Ajdovsko
polje in Dolenje–Ustje,
b) Vzdrževalna dela na skupnih objektih
in napravah zahod, ki zajema melioracijsko
območje Vipavski Križ–Male Žablje, Lokavško polje, Brje–Žablje, Vrtovinsko polje, Selo–Batuje.
3. Programi vzdrževalnih del oziroma
razpisana dokumentacija in popisi del se
lahko dvignejo na sedežu Upravne enote
Ajdovščina, Gregorčičeva 17, od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dalje, vsak
dan od 9. do 12. ure.
4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del na vseh melioracijskih območjih Upravne enote Ajdovščina znaša ca. 6,000.000
SIT.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,

Ob-3660
Občina Krško na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
48/90) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del: strokovni nadzor nad
izvedbo del pri dokončanju Doma
upokojencev Krško
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: strokovni nadzor nad
izvedbo del pri dokončanju Doma upokojencev Krško.
3. Orientacijska cena: 4,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 1. 9. 1996 do konca leta
1996.
5. Merila za izbor: ponujena cena, plačilni pogoji z možnostjo zamika plačil oziroma kreditiranja, fiksnost cen, opcija ponudbe, strokovna usposobljenost izvajalca
in reference s področja del, realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, morajo v razpisnem roku predložiti pisno ponudbo.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,

Ob-3661
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
ponovni javni razpis
za nabavo programskega produkta za
preiskovanje dokumentov
1. Predmet javnega razpisa je nabava
oziroma pridobitev pravice uporabe programskega produkta za preiskovanje dokumentov (text retrieval system).
Zahtevane lastnosti produkta:
– iskanje po polnem tekstu in atributih z
uporabo besed, delnih besed, fraz in sinonimov,
– možnost uporabe boolovih izrazov in
soležnosti besed pri iskanju,
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– možnost iterativnega iskanja,
– možnost rangiranja relevantnosti dokumentov,
– možnost redukcije iskalnih baz z navedbo “stop” besed,
– nadzor dostopa do dokumentov, paragrafov in polj,
– možnost vključevanja netekstualnih
podatkov v dokumente (slikovni, grafični,
multimedijski),
– zaželjena čimbolj neposredna možnost
vnosa in ažuriranja dokumentov.
Okolje:
– strežniški del programskega produkta
se izvaja na centralnem računalniku IBM v
okolju MVS/CICS,
– dostop do podatkov s pasivnimi terminali in osebnimi računalniki na osrednji
strežnik preko omrežja SNA,
– prednost imajo rešitve, ki za podporo
podatkovne baze uporabljajo obstoječe pristopne metode oziroma produkte (SAM,
DAM, ISAM, VSAM, IMS/DB in DB2),
– zahteva se enostavna možnost migracije STAIRS brez podatkov.
Zahtevani uporabniški vmesniki:
– znakovno orientirani terminalski vmesniki (3270), zaželjeno je, da bi bil eden od
njih enak kot STAIRS AQUARIUS,
– grafični vmesnik (okno) na WINDOWS ali OS/2 delujoč po principu odmejalec/strežnik,
– možnost programiranja vmesnika
(API).
2. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 15,000.000 SIT.
3. Lokacija dobave: MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.
4. Dobavni rok: v najkrajšem možnem
času po sklenitvi pogodbe.
5. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom in informacije o obstoječem sistemu
lahko ponudniki dobijo na tel. 1325-125,
int. 4411 (Dragan Vidic) ali int. 4223 (Branislav Protega).
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– overovljeno registracijo podjetja s strani sodišča, za samostojne podjetnike pa overovljeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je razpis. Dokument
ne sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,
– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,
– dokazilo o ustreznosti produkta glede
na podane zahteve z opisom in navodili,
– cena oziroma licenčnina za produkt
mora biti fiksna, izražena v SIT (osnova v
DEM), fco Štefanova 2, s posebej prikazanim prometnim davkom. Cene morajo biti
oblikovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,
– podatke o garanciji ter način in cena
vzdrževanja po preteku garancijske dobe,
– dodatne finančne in druge ugodnosti,
– dobavni rok,
– vzorec pogodbe,
– seznam večjih referenc ponudnika v
RS,

– seznam ljudi, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem in tehnično podporo.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporabnika,
– reference in zanesljivost ponudnika,
– podpora in vzdrževanje,
– cena in plačilni pogoji,
– garancija,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponuja dobavitelj ali dodatna funkcionalnost opreme, ki
so za naročnika zanimive.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana, najpozneje do 29. 8. 1996
do 12. ure.
Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (registracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/38-96 – dokumentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/38/96 – ponudba”.
Na ovojnici mora biti napisan točen naslov ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 30. 8. 1996 ob 9.
uri na Beethovnovi 3 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 6. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa overovljeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je javni razpis. Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev
na dan odpiranja ponudb,
– podatke o organizaciji podjetja in številu zaposlenih,
– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih, pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem stanju na žiro računu za zadnje tri
mesece,
– seznam referenčnih naročnikov.
Cene v ponudbi morajo biti izražene v
SIT, fco naročnikovo skladišče ocarinjeno,
s posebej prikazanim prometnim davkom,
oblikovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa. Cene morajo
biti fiksne.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustreznost ponudbe glede na tehnično
dokumentacijo in zahteve naročnika,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe količine predmeta razpisa.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, najkasneje do 2. 9.
1996 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh zaprtih ovojnicah. Na ovojnico z dokumentacijo (registracija, podatki o boniteti) napišite: “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/44-96
– dokumentacija”, na ovojnico s ponudbo
pa napišite: “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/44-96 – ponudba”.
Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 3. 9. 1996 ob 9.
uri, v prostorih MNZ, Beethovnova 3, Ljubljana.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v ovojnici z dokumentacijo ne
bodo vsebovale dokumentov iz 6. točke
razpisa, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3662
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
ponovni javni razpis
za dobavo vozil
1. Predmet javnega razpisa so vozila kot
sledi:
– terensko vozilo Land Rover, devet
sedežno ali ekvivalentno vozilo, štirje
kosi,
– terensko vozilo Puch 320 G ali ekvivalentno vozilo, 2 kosa,
– učno vozilo za avtošolo, 1.4 ccm, dva
kosa,
– tovorno vozilo z menjalno nadgradnjo
– kontejnerjem, nosilnosti 6 ton, en kos.
2. Orientacijska vrednost vozil znaša
45,000.000 SIT.
3. Lokacija dostave: skladišče MNZ, Vodovodna 93/a, Ljubljana.
4. Rok dobave: čimprej po podpisu pogodbe.
5. Tehnično dokumentacijo za tovorno
vozilo ter ostala pojasnila lahko dobijo interesenti na MNZ, Vodovodna 93/a v Ljubljani, pri Ramovš Milanu, tel. 1325-125, int.
5651. Za dvig dokumentacije morajo interesenti predložiti pooblastilo.

Št. 243-96
Ob-3663
Na podlagi 53. in 55. člena zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84),
pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, kot
investitor objavlja
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javni razpis
za oddajo del glavnemu gradbenemu
izvajalcu za izgradnjo nove 9-letne
Osnovne šole na Ljubečni
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9.
2. Predmet razpisa je izbira gradbenega
izvajalca za izgradnjo objekta nove 9-letne
Osnovne šole na Ljubečni, vključno z zunanjo ureditvijo.
Zunanja ureditev pa obsega športna
igrišča, gospodarske površine, dovozne in
parkirne površine ter komunalije.
3. Orientacijska vrednost del je ca. 385
mio SIT.
4. Lokacija objekta je Ljubečna pri Celju.
5. Dvig razpisne dokumentacije: projekt
za oddajo del s ponudbenimi razpisi in dodatne informacije so na voljo na naslovu:
RC-Inženiringi, d.o.o., Ulica XIV. divizije
14, Celje, pri Marijanu Panterju, vsak dan
od 12. 8. 1996 do 20. 8. 1996, v času med 8.
in 12. uro.
Za dvig navedene dokumentacije je potrebno predhodno vplačilo nepovratnih sredstev v višini 50.000 SIT na ŽR RC-Inženiringi, d.o.o., št. 50700-601-13133 pri Banki
Celje.
Eventualna dodatna kopiranja tehnične
dokumentacije se zaračunavajo po dejansko
nastalih stroških.
6. Predviden rok pričetka gradnje je september 1996 in rok dokončanja je september 1997.
7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vodili gradnjo, z navedbo izobrazbe in drugih
podatkov,
– poimenski spisek izvajalcev in podizvajalcev pri gradnji (s potrdili o registraciji) in njihove reference. Investitor si pri tem
pridržuje pravico, da za določena dela sam
izbere izvajalca – kooperanta,
– seznam referenc na podobnih objektih,
– operativni terminski plan,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s terminskimi, geološkimi razmerami in z obsegom del, ter da jih je sposoben izvesti v
navedenih terminih,
– izjavo, da je seznanjen s tehnično dokumentacijo in da z njo soglaša,
– potrjen obrazec BON 1, BON 2 ali
BON 3,
– binaco menico v višini 10% ponudbenih del, kot garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo ponudnika, da prevzema operativno koordinacijo izvajanja del na objektu
tudi z izvajalci – kooperanti, ki jih izbere
investitor neposredno,
– osnutek pogodbe,
– izjava, da je ponudnik pripravljen izvesti pogodbena dela po sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ponudbena cena, način plačila in fiksnost cene,
– kompletnost ponudbe in reference na
podobnih objektih,
– garancija za opravljena dela,

– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– izpolnjevanje pogojev iz 6. točke tega
razpisa,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Upoštevali bomo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.
Prepozno prispele ponudbe bomo vračali neodprte.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere najcenejše ponudbe ter da z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe, ne glede
na razloge, oziroma da sklene pogodbo z
najugodnejšim ponudnikom po fazah del ali
v zmanjšanem obsegu.
9. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za gradnjo nove 9-letne osnovne šole
na Ljubečni” na naslov RC-Inženiringi,
d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
10. Rok za oddajo ponudbe je 4. 9. 1996
do 12. ure.
Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem predložiti pismeno pooblastilo. Javno odpiranje
ponudb bo 6. 9. 1996 ob 12. uri, v sejni sobi
Mestne občine Celje, oddelka za družbene
dejavnosti, Prešernova ulica št. 27, III. nadstropje.
11. O izboru bodo ponudniki seznanjeni
v zakonitem roku.
12. Investitor si pridržuje pravico, da kolikor pride do finančnih težav oziroma le-te
niso zagotovljene, da z izbranim izvajalcem
ne sklene pogodbe o izvajanju del.
Mestna občina Celje

7. Merila za izbor:
– kvaliteta in usklajenost izvedbe,
– rok izvedbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– strokovna usposobljenost in dosedanje
izkušnje prekrivanja z macesnovimi deskami,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
8. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:
– podatki o razpoložljivih kadrih ter njihovi strokovni usposobljenosti,
– navedba referenc oziroma objektov, ki
jih je izvajalec že prekril z leseno, macesnovo kritino,
– podatki o boniteti poslovanja ponudnika (obrazec BON 1, 2, 3),
– predlog pogodbe s predvidenim načinom zavarovanja pogodbenih obveznosti v
času izvajanja pogodbe.
9. Rok in način oddaje ponudbe: ponudbe je potrebno oddati v zapečateni kuverti v
tajništvu zavoda ali poslati po pošti v petnajstih dneh po objavi tega razpisa na naslov: ZVNKD v Kranju, Tomšičeva 44, 4000
Kranj.
Na zapečateni kuverti pripišite: “Ne odpiraj – javni razpis Zgornja Radovna 25”.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: ponudbe se bodo odpirale dan po preteku roka
za oddajo ponudb, in sicer ob 8. uri, v prostorih ZVNKD v Kranju, Tomšičeva ul. 44
v Kranju.
11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju

Ob-3665
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju

Ob-3666
Na osnovi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Zagorje ob Savi objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
zamenjavo lesene strešne kritine na dveh
objektih v Zgornji Radovni pri
Mojstrani
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva
ul. 44, Kranj.
2. Predmet razpisa: zamenjava strešne
kritine (macesnove deske) vključno z manjšimi popravili ostrešja na
A – gospodarskem poslopju in na
B – stanovanjski hiši
na domačiji Zgornja Radovna št. 25 pri
Mojstrani.
3. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko interesenti dobijo po objavi razpisa v tajništvu zavoda v Kranju,
Tomšičeva 44, ali po tel. 064/221-163.
4. Lokacija: Zgornja Radovna št. 25 (objekt A in B) pri Mojstrani, Občina Kranjska
Gora.
5. Orientacijska cena: ponudniki naj navedejo ceno storitve za vsak objekt posamično in tudi za oba objekta skupaj.
Macesnove deske za kritino je investitor
že nabavil v letu 1995 in so uskladiščene na
lokaciji.
6. Rok izvedbe: pričetek del takoj po
podpisu pogodbe, končanje del v letu 1996.

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
prevoze učencev osnovnih šol
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca
dnevnih šolskih prevozov za Osnovno šolo
Ivana Skvarče (matična šola ter podružnici
v Podkumu in Čemšeniku), Osnovno šolo
Toneta Okrogarja (matično šolo ter podružnici v Kisovcu in Senožetih), Osnovno šolo
Ivana Kavčiča (matično šolo in podružnico
na Mlinšah) ter Osnovno šolo dr. Slavka
Gruma).
3. Orientacijska vrednost naročila je
19,000.000 SIT v koledarskem letu.
4. Osnovne relacije za prevoze so:
– Tirna–Zagorje in obratno (12 km v eno
smer),
– Čemšenik–Zagorje in obratno (12 km
v eno smer),
– Podkum–Zagorje in obratno (12 km v
eno smer),
– Dobrljevo–Zagorje in obratno (19 km
v eno smer),
– Kolovrat–Medija in obratno (26 km v
eno smer),
– Kandriše–Zagorje in obratno (15 km v
eno smer),
– Izlake–železniška postaja in obratno
(10 km v eno smer),
– Zagorje–Trbovlje in obratno (5 km).
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Približno skupno število vozačev je 705,
ob isti uri pa je za izvedbo prevozov potrebnih minimalno šest avtobusov.
5. Ponudba mora vsebovati tudi vse elemente iz 12. člena uredbe, ki niso navedeni
pod merili za izbiro ponudnika. Ponudniki
se lahko prijavijo za prevoz na vseh progah
ali po posameznih progah.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– kvaliteta vozil in zagotovila za varno
vožnjo,
– možnosti za usklajeno in nemoteno
opravljanje šolskih prevozov,
– višina ponujene cene storitev,
– dosedanje izkušnje pri prevozih otrok,
– posebne ugodnosti ponudnika.
7. Rok za oddajo ponudb z vso zahtevano dokumentacijo je 15. dan od objave v
Uradnem listu RS. Za prvi dan se šteje dan
objave javnega razpisa. Ponudbe oddajte v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – prijava na javni razpis za šolske prevoze”.
8. Vse dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo po tel. 0601/64-275,
vsak dan od 8. do 12. ure (Vlasta Šribar).
9. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
prvi naslednji delovni dan po zaključenem
razpisu ob 9. uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
Občina Zagorje ob Savi

– listine, iz katerih bodo razvidne okoliščine, ki so v naslednji točki opredeljene
kot merila za izbiro izvajalca.
8. Merila za izbiro izvajalca:
– izpolnjevanje tehničnih pogojev, ki so
podlaga za izvedbo del,
– poznavanje pravnih in tehničnih elementov celotnega sistema vzdrževanja varnosti na morskih plovnih poteh,
– strokovne in operativne izkušnje,
– konkurenčnost cen,
– plačilni roki,
– izvedbeni roki,
– druge ugodnosti ter garancije za kvaliteto in popolno ažurnost dela, ki jih ponudnik nudi,
– druga merila, ki jih določa uvodoma
omenjena odredba.
9. Ponudbe morajo ne glede na vrsto prinosa (priporočeno po pošti oziroma vročene
v tajništvo), prispeti na Upravo RS za pomorstvo, vključno do 9. 9. 1996 do 14. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in morajo biti opremljene s pripisom:
“Ne odpiraj – ponudba za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav za varnost v pomorskem prometu (svetilnikov in boj)”.
10. Javno odpiranje ponudb bo dne 10.
9. 1996 ob 12. uri, v prostorih Uprave RS za
pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni ob odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika.
11. Upoštevane bodo le popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi podatki.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
Prav tako bodo izločene ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi izbire izvajalca
ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.
13. Vsa dodatna pojasnila je mogoče dobiti na naslovu naročnika ali po tel.
066/271-216, pri Ines Pavlič.
Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo

komunalnega gospodarstva ter usmeritev za
nadaljni razvoj tega področja na podlagi nove zakonodaje, povezane z gospodarskimi
javnimi službami.
III. Predvidena vrednost razpisanih del
je 4,000.000 SIT.
IV. Predvideni rok izvajanja nalog: rok
za začetek izvajanja del na nalogi bo 1. 9.
1996, za dokončanje pa 31. 10. 1996.
V. Merila za izbiro:
– reference ponudnika, projektne skupine in potencialnih zunajih sodelavcev,
– ustreznost kadrovske zasedbe projektne skupine in potencialnih zunajih sodelavcev,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,
– razpolaganje s potrebnimi podatki,
– tehnična opremljenost,
– ugodnosti prijavitelja.
VI. Ponudba mora vsebovati:
1. Predmet razpisa
2. Organizacijo (firmo) oziroma ime ponudnika
– z vsemi potrebnimi podatki za izpolnitev pogodbe,
– overjene podatke o registraciji, v katero spadajo razpisane naloge, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni,
– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področja razpisanih del, vključno
s podatki o tem, za katerega naročnika so
bile opravljene.
3. Projektno skupino in njeno opremljenost
– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobrazbeni strukturi in strokovne reference projektne skupine ponudnika in potencialnih
zunanjih sodelavcev s področja svoje ponudbe,
– oprema projektne skupine.
4. Pristopne izjave potencialnih zunanjih
sodelavcev za izvajanje posamezne naloge
v okviru projektne skupine.
5. Datum, do katerega velja ponudba, pri
čemer veljavnost ponudbe ne sme biti krajša od 45 dni od dneva poteka razpisa.
6. Ovrednoteno ponudbo s specifikacijo
stroškov (ločeno za delo po porabi ur, materialni stroški, prometni davek) za izdelavo
razpisane naloge za čas trajanja naloge.
7. Izjavo, da je pri sestavi ponudbe upošteval v celoti razpisne in finančne pogoje
naročnika v smislu racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
8. Ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
9. Navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.
VII. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe iz Slovenije
VIII. Naročnik si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
IX. Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe
dvigne “razpisno dokumentacijo (projektno
nalogo, vzorec ponudbe in vzorec pogodbe)” na Upravi RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, v vložišču vsak delovni
dan od 12. 8. 1996 do 23. 8. 1996 med 8. in
10. uro.

Ob-3674
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo, Koper, Ukmarjev trg 2, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijsko
vzdrževanje objektov in naprav za
varnost v pomorskem prometu
1. Naročnik: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
investicijsko vzdrževanje objektov in naprav za varnost v pomorskem prometu (svetilnikov in boj).
3. Dela se bodo izvajala na obali in na območju obalnega morja Republike Slovenije.
4. Orientacijska vrednost za investicijsko vzdrževanje je 4,700.000 SIT.
5. Čas izvedbe: leto 1996.
6. Ponudniki, ki želijo kandidirati na javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med 8. in 12.
uro, na sedežu Uprave Republike Slovenije
za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, pri
Ines Pavlič.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudnika in naziv dejavnosti podjetja ter odgovorno osebo,
– potrjena dokazila o registraciji podjetja (ne starejša od treh mesecev),
– BON 1 in 2 oziroma BON 3,
– predlog pogodbe,
– predračun (obsegati mora vse objekte,
ki so predmet razpisa z mesečno dinamiko
plačil),
– podpisano in žigosano razpisno dokumentacijo,

Št. 353-01-19/96
Ob-3625
Uprava RS za varstvo narave v sestavi
Ministrstva za okolje in prostor na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94) objavlja
javni razpis
za izdelavo celovitega prikaza
dosedanjega razvoja in ureditve
komunalnega gospodarstva ter
usmeritev za nadaljnji razvoj tega
področja na podlagi nove zakonodaje,
povezane z gospodarskimi javnimi
službami
I. Uporabnik: Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b.
II. Predmet razpisa je izdelava celovitega prikaza dosedanjega razvoja in ureditve
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Na istem naslovu in v istem času lahko
ponudnik dobi tudi druga pojasnila in informacije v zvezi s pripravo ponudbe.
X. Pisne prijave z vso potrebno dokumentacijo in z oznako “Celovit prikaz dosedanjega razvoja in ureditve komunalnega gospodarstva” – “Ne odpiraj – Javni
razpis” – “Ime in naslov ponudnika”, je
treba predložiti v zaprtih ovojnicah na
Upravo RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče na
ta naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 27. 8. 1996 do
12. ure.
XI. Odpiranje prispelih ponudb bo javno, dne 28. 8. 1996 ob 13. uri v prostorih
Uprave RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1a (sejna soba, IV. nadstropje). Pri
odpiranju ponudb smejo biti navzoči zakoniti predstavniki ponudnikov oziroma drugi
predstavniki, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
XII. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
XIII. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa.
Uprava RS za varstvo narave

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja – I. faza v
Kobilju
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo kanalizacije v Kobilju.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo v skladu s temi pogoji.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno petega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro, na ZEU – Družbi za načrtovanje
in inženiring, Staneta Rozmana 5, pri Štefki
Kolmanko.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51900-601-51516.
3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe ob prevzemu dokumentacije pri ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, Staneta Rozmana 5, tel.
069/31-380, faks: 069/31-312, kontaktna
oseba Stanislav Marič, dipl. inž. gr.
4. Orientacijska vrednost del znaša
9,900.000 SIT.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
26. 8. 1996 do 12. ure, na naslov ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba za kanalizacijo v Kobilju – Ne odpiraj”.
7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi ZEU
– načrtovanje, inženiring, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, dne 26. 8. 1996 ob 12.
uri.
8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpiranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.
Občina Kobilje

cena, plačilni pogoji ter garancija za izvedeno delo, s tem da najcenejši ponudnik ni
nujno tudi najugodnejši.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudbeniki prevzamejo vsak delovnik v tajništvu zavoda proti plačilu stroškov v višini
5.000
SIT
na
žiro
račun
št.
50700-603-30388.
7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
v roku 14 dni po objavi do 14. ure v tajništvu zavoda, Glavni trg 1, Celje. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečateni ovojnici
z oznako: Ne odpiraj, ponudba za kartuzijo.
8. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo ponudniki na sedežu zavoda
ali po tel. 063/481-173 in 481-149 vsak delovnik od 8. do 14. ure.
9. Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji delovnik po izteku roka oddaje ponudbe ob 10. uri na sedežu zavoda.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
ZVNKD Celje

Št.161/96
Ob-3626
Javni zavod gasilska brigada Ljubljana,
Ljubljana, Vojkova 19, na osnovi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/ 93)
objavlja
javni razpis
za nabavo lahkega dostavnega vozila
Predmet javnega razpisa je lahko dostavno vozilo kombi izvedbe. Zahtevani tehnični pogoji so: nosilnost 600 kg (brez voznika), tovorna površina 2 m2 z možnostjo nakladanja europalet, tovorni prostor 2,8 m3,
zadnja krilna vrata z stekli, bočna stekla na
tovornem prostoru, vozilo mora biti petsedežnik z lahkim dostopom do zadnje klopi,
deljiva zadnja klop (1/3 : 2/3), ki mora biti
zložljiva za povečanje tovornega prostora,
Ottov motor z največjo močjo nad 50 kW,
servo volan.
Dodatne informacije o vozilu: Primož
Grom, inž. ali Srečko Dermol, tel.
168-33-71.
Orientacijska
vrednost
vozila
je
1,800.000 SIT.
Rok za oddajo ponudb je 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, na naslovu naročnika v zaprti kuverti z oznako “Lahko dostavno vozilo.”
Predvideni rok dobave: september 1996.
Merila za izbiro so: cena, reference, poprodajna organiziranost ponudnika, plačilni
pogoji, rok dobave.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1996
ob 8. uri na sedežu naročnika.
Javni zavod
gasilska brigada
Ljubljana
Št. 412/96
ob-3627
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Kobilje

Št. 72/96
Ob-3628
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del v
Žički kartuziji
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Celju po pooblastilu
Občine Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa: sanacija in prezentacijska dela na obzidju, na gospodarskem poslopju in na Gastovžu.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
12,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pravico odločiti se za manjši obseg del od razpisanega ali za fazno izgradnjo.
4. Predviden pričetek del je 1. 9. 1996.
5. Merila za najugodnejšega ponudnika
so reference na podobnih delih, ponudbena

Ob-3629
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in uredbe o finančnih intervencijah za celostno
urejanje podeželja in obnovo vasi za leto
1996, objavlja Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor
javni razpis
za oddajo del za izgradnjo namakalnega
sistema Miklavž
1. Naročnik: Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor (KNP g.i.z., Maribor).
2. Predmet razpisa: izgradnja namakalnega sistema Miklavž, na površini 220 ha.
3. Razpisna dokumentacija bo na razpolago v prostorih Konzorcija za namakanje Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor.
Stroške razpisne dokumentacije, v višini
20.000 SIT, je potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije poravnati na ŽR, KNP
g.i.z. 51800-601-107224.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 128,000.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je november 1996, dela pa morajo biti zaključena v roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– reference in kvalitega,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, način zavarovanja izpolnitve obveznsoti.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 9. september
1996, do 10. ure na naslov: Konzorcij za
namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni
trg 19/c, Maribor.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba” in
z naslovom naloge.
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9. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. september 1996 ob 12. uri v prostorih KNP,
g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Ponudbe morajo biti oddane za vsako
nalogo ločeno, v zaprti kuverti s pripisom:
“Ne odpiraj – ponudba” in z naslovom naloge.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 20.
avgusta 1996 ob 10. uri v prostorih KNP,
g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ob-3630
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in uredbe o
finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996, objavlja Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor
javni razpis
za oddajo del za izgradnjo namakalnih
sistemov in akumulacij za namakanje
1. Naročnik: Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor (KNP g.i.z., Maribor).
2. Predmet razpisa:
I. Izgradnja namakalnih sistemov
a) Kren, Plač, na površini 3,08 ha,
b) Šerbinek, Plač, na površini 4,26 ha,
c) Vdovič, Špičnik, na površini 6,89 ha,
d) Polanec, Gačnik, na površini 3,20 ha,
e) Truntič, Gačnik, na površini 8,15 ha,
f) Ovčar, Gačnik, na površini 2,40 ha,
g) Šraj, Gačnik, na površini 2,04 ha.
II. Akumulacija za namakanje
a) Gaube, Šentilj,
b) Dreier, Spodnja Velka,
c) Tojnko, Pod Urbanom.
3. Razpisna dokumentacija bo na razpolago v prostorih Konzorcija za namakanje
Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor.
Stroške razpisne dokumentacije, v višini
4.000 SIT za vsak namakalni sistem, je potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije
poravnati
na
ŽR
KNP
g.i.z.
51800-601-107224.
4. Orientacijske vrednosti razpisanih del
iz točke 2 tega razpisa znašajo:
I. Izgradnja namakalnih sistemov
a) 2,000.000 SIT,
b) 2,600.000 SIT,
c) 4,000.000 SIT,
d) 2,000.000 SIT,
e) 4,000.000 SIT,
f) 2,400.000 SIT,
g) 1,500.000 SIT.
II. Akumulacija za namakanje
a) 5,200.000 SIT,
b) 3,400.000 SIT,
c) 4,000.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je oktober 1996, dela pa morajo biti zaključena v
roku 1 meseca po sklenitvi pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisnih del,
– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, način zavarovanja izpolnitve obveznosti.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 19. avgust
1996, do 14. ure na naslov: Konzorcij za
namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni
trg 19/c, Maribor.

Ob-3631
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in uredbe o
finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996, objavlja Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor
javni razpis
za oddajo del za izgradnjo namakalnih
sistemov
1. Naročnik: Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor (KNP g.i.z., Maribor).
2. Predmet razpisa:
I. Izgradnja namakalnih sistemov
a) Anovec – na površini 10 ha,
b) Ravne – na površini 34 ha.
II. Dobava in montaža namakalne
opreme
a) Anovec,
b) Ravne.
3. Razpisna dokumentacija bo na razpolago v prostorih Konzorcija za namakanje
Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor.
Stroške razpisne dokumentacije, v višini
10.000 SIT za vsak namakalni sistem, je
potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije poravnati na ŽR KNP g.i.z.
51800-601-107224.
4. Orientacijske vrednosti razpisanih del
iz točke 2 tega razpisa znašajo:
I. Izgradnja namakalnih sistemov
a) 22,000.000 SIT,
b) 7,000.000 SIT.
II. Dobava in montaža namakalne opreme
a) 4,500.000 SIT,
b) 1,300.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je oktober 1996, dela pa morajo biti zaključena v
roku 3 mesecev po sklenitvi pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,
– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, način zavarovanja izpolnitve obveznosti.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 9. september
1996, do 10. ure na naslov: Konzorcij za
namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni
trg 19/c, Maribor.
Ponudbe morajo biti oddane za vsako nalogo ločeno, v zaprti kuverti s pripisom: “Ne
odpiraj – ponudba” in z naslovom naloge.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 10.
september 1996 ob 9. uri v prostorih KNP,
g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.

Ob-3632
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in uredbe o
finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996, objavlja Konzorcij za namakanje Podravja,
g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor
javni razpis
za oddajo del za izgradnjo namakalnega
sistema Pohorski dvor
1. Naročnik: Konzorcij za namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor (KNP g.i.z., Maribor).
2. Predmet razpisa:
I. Izgradnja akumulacije in namakalnega
sistema Pohorski dvor na površini 26 ha
II. Dobava in montaža namakalne opreme
3. Razpisna dokumentacija bo na razpolago v prostorih Konzorcija za namakanje
Podravja, g.i.z., Glavni trg 19/c, Maribor.
Stroške razpisne dokumentacije, v višini
15.000 SIT je potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije poravnati na ŽR KNP
g.i.z. 51800-601-107224.
4. Orientacijske vrednosti razpisanih del
iz točke 2 tega razpisa znašajo:
I. Izgradnja akumulacije in namakalnega sistema 46,500.000 SIT.
II. Dobava in montaža namakalne opreme 8,500.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je oktober 1996, dela pa morajo biti zaključena v
roku 3 mesecev po sklenitvi pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisnih del,
– reference in kvaliteta,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, način zavarovanja izpolnitve obveznosti.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 9. september
1996, do 10. ure na naslov: Konzorcij za
namakanje Podravja, g.i.z. Maribor, Glavni
trg 19/c, Maribor.
Ponudbe morajo biti oddane za vsako
nalogo ločeno za akumulacijo in namakalni
sistem in ločeno za dobavo in montažo namakalne opreme, v zaprti kuverti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba” in z naslovom
naloge.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 10.
septembra 1996 ob 12. uri v prostorih KNP,
g.i.z., Maribor, Glavni trg 19/c, Maribor.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Konzorcij za namakanje Podravja
Ob-3633
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 2/93) in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje jav-
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nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Žiri objavlja

4. Lokacija: Ptuj.
5. Predvidena vrednost: ca 100,000.000
SIT.
6. Rok: predviden pričetek del je september 1996, dokončanje pa v šestih mesecih.
B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javnega razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponudbenega predračuna z upoštevanim prometnim davkom in 75-dnevno opcijo predložiti
naslednje dokumente:
– registracijo za dejavnost, v katero spadajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,
– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo
razpisanih del, kapacitete kadrov, strokovna usposobljenost in zasedenost le teh,
– dokazila o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe z fiksnimi cenami in
izvedbo po sistemu “funkcionalni ključ v
roke”,
– izjavo, da so proučili projekt ter terenske prilike na kraju gradnje in da so v ceno
vkalkulirani stroški za ureditev deponij in
gradbišča,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,
– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potrebnega materiala,
– akceptni nalog v vrednosti 10% ponudbene vrednosti, kot garancija za kvalitetno opravljeno delo in ki ga investitor
vnovči, v kolikor izbrani ponudnik v roku
15 dni po obvestilu o izboru ne sklene pogodbe za izvedbo del.
C. Merila za izbiro najprimernejšega ponudnika so:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz točke B tega razpisa,
– cena, ponujena fiksna cena do konca
gradnje po metodi “ključ v roke” in odpovedjo po 637. čl. ZOR,
– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo mostu za
pešce preko reke Drave v Ptuju” je potrebno
dostaviti v 30. dneh po objavi v Uradnem
listu RS na naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, do 12.
ure. V kolikor se izteče 30. dan na dela
prosti dan (sobota, nedelja, praznik) se ponudbe oddajo naslednji delovni dan do 12.
ure.
Potrebno dokumentacijo in vse ostale informacije v zvezi z razpisom so na voljo na
oddelku tel. (062) 772-861 (Herbert Glavič).
Odpiranje ponudb bo 31. dan po objavi
razpisa ob 12. uri na Oddelku za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo Mestne občine Ptuj.
Javnega odpiranja se lahko udeležijo ponudniki le ob predložitvi pismenega pooblastila.

Investitor si pridržuje pravico, da ni obvezen sprejeti najnižje ponudbe, ampak zanj
najprimernejšo.
O izbiri najprimernejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Ptuj

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
potoku Jezernica
1. Naročnik del: Občina Žiri.
2. Predmet razpisa: Vzdrževalna dela na
potoku Jezernica po projektu Hill d.o.o.
3. Orentacijska vrednosti razpisanih del:
17 mio SIT.
Predvideni rok pričetka del: 2. september 1996.
4. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Občini Žiri, Trg svobode 2,
4226 Žiri.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter
način zavarovanja izpolnitve obveznosti
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– vzorec pogodbe.
Pisne ponudbe za javni razpis skladno z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki
dostaviti 10 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov Občina Žiri, Trg svobode 2,
4226 Žiri. Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
vzdrževalna dela na potoku Jezernica” z navedbo ponudnika.
10. Javno odpiranje ponudb bo isti delovni dan oddaje ponudb ob 12.30 v sejni
sobi Občine Žiri, Trg svobode 2, Žiri.
11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom sklene pogodbo le za
določena razpisana dela, ali glede na višino
ponudb dela oddaja ločeno.
12. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Žiri
Št. 30/96
Ob-3634
Na podlagi določil zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Ptuj
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo mostu za
pešce preko reke Drave v Ptuju
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Ponting
d.o.o., Maribor.
3. Predmet razpisa: izvedba mostu za
pešce čez reko Dravo v Ptuju s priključkoma na most skupne dolžine okrog 170 m.

Ob-3635
Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur pri Celju, na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za oddajo del: ureditev dela lokalne
ceste L – 7207 v dolžini 352 m
1. Investitor: Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10.
2. Naziv objekta: Lokalna cesta L –
7207.
3. Lokacija: KS Blagovna.
4. Obseg in vrsta del: Gradbena dela.
5. Orientacijska
vrednost
del
je
10,000.000 SIT.
6. Rok pričetka del: september 1996,
zaključek del: oktober 1996.
7. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do 19. 8. 1996 med 8. in 12. uro, na
Oddelku za okolje in prostor Občine Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, po predhodnem
plačilu 10.000 SIT (pokritje materialnih
stroškov) na ŽR št.: 50770-637-56047; Občinska uprava Šentjur pri Celju.
Projektna dokumentacija je na vpogled
na Oddelku za okolje in prostor Občine
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, v istem
času.
Tehnične in ostale podatke lahko ponudniki dobijo pri Mariji Rataj, Radovanu Peček ter pri Edvardu Peperko, tel.:
063/743-215.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– način plačila,
– garancijski rok,
– terminski plan izvajanja del,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost in cenenost izvedbe,
– realnost ponudbe.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o iziri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.
9. Ponudba z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – ponudba na
javni razpis za ureditev dela lokalne ceste L
– 7207” je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici najkasneje do 26. 8. 1996 do 12.
ure, na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg
10, Šentjur.
10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi Občine Šentjur, soba št.
48, drugo nadstropje, dne 26. 8. 1996 ob 13.
uri.
11. Nepravočasno pripele in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Šentjur pri Celju
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Št. 110-1/95
Ob-3669A
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

Javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.
2. Semaforizacija prehoda za pešce v
kraju Dobravlje
Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka, inž. (tel. 061/316-273).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 8. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
1. ”Semaforizacija prehoda za pešce v
kraju Šentjur pri Celju.” – Z.P.
2. ”Semaforizacija prehoda za pešce v
kraju Dobravlje.” – Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: Preplastitev priključka na
magistralno cesto M1 (priključek Bič)
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Tibor Praprotnik, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Preplastitev
priključka na M1 (priključek Bič).” – T.P.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3669B
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Semaforizacija prehoda za
pešce v kraju Škofljica, Lavrica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka, inž. (tel. 061/316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 8. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Semaforizacija prehoda za pešce v kraju Škofljica, Lavrica.” – Z.P.

Št. 110-1/95
Ob-3669C
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Postavitev spremenljivih prometnih
znakov na cesti M1, odsek 226 in 227 Novo mesto–Brežice
Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
2. Postavitev spremenljivih prometnih
znakov v Vipavski dolini v krajih Manče,
Vipava 1, Vipava 2, Razdrto
Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka, inž. (tel. 061/316-273).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
1. ”Postavitev spremenljivih prometnih
znakov na cesti M1 Novo mesto-Brežice.” –
Z.P.
2. ”Postavitev spremenljivih prometnih
znakov v Vipavski dolini v krajih Manče,
Vipava 1, Vipava 2, Razdrto.” – Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3669Č
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Semaforizacija prehoda za pešce v
kraju Šentjur pri Celju

Št. 110-1/95
Ob-3669D
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Osvetlitev predorov
v Tržiču
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka, inž. (tel. 061/316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
7,650.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 8. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Osvetlitev
predorov v Tržiču.” – Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 28. 8. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
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Št. 110-1/95
Ob-3669E
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Aleš Merkun,
gr. teh. (tel. 061/316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
14,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 8. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija drsnega vozišča in korekcija tehničnih elementov Vrhnika–Podpeč.” – A.M.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 8. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Ureditev prehoda štiripasovnice v
dvopasovnico na M3/246 Maribor (Tezno) – Ptuj od km 3.060 – 3.300
Orientacijska vrednost del znaša
3,600.000 SIT.
2. Postavitev in dobava varnostnih
ograj na priključkih na M1 na področju
CP Novo mesto – ukrepi za odpravo črnih točk
Orientacijska vrednost del znaša
16,000.000 SIT.
3. Ureditev priključka Streliške ceste
na M 10/273 Maribor– Hoče
Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Aleš Merkun,
gr. teh. (tel. 061/316-273).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 8. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
1. ”Ureditev prehoda štiripasovnice v
dvopasovnico na M3/246 Maribor-Ptuj.” –
A.M.
2. ”Postavitev in dobava varnostnih ograj
na priključkih na M1 na področju
CP Novo mesto.” – A.M.
3. ”Ureditev priključka Streliške ceste na
M 10/273 Maribor–Hoče.” – A.M.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 8. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3669F
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija drsnega vozišča
in korekcija tehničnih elementov
Vrhnika–Podpeč, R 324, odsek 1146 od
km. 4.900 do km 5.560

Št. 110-1/95
Ob-3669G
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste
R 361/1332 Reka–Areh od km 5+300 do
km 5+855
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Anton Brodnjak, dipl. inž. (tel. 062/224-559).
Orientacijska vrednost del znaša
36,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 8. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstrukcija ceste R-361/1332 Reka–Areh.” – A.B.
Javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3669H
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-

javni razpis
za oddajo del: Preplastitev ceste R 308
Črni vrh–Col, odsek 1058 od km 5.600
do km 6.600
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo materialnih stroškov) na Direkciji
Republike Slovenije za ceste, Dunajska
48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni
Skubic), in sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996,
strokovne informacije pa vam posreduje
Miran
Marussig,
dipl.
inž.
(tel.
061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
22,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 8. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Preplastitev
ceste R 308 Črni vrh–Col.” – M.M.
Javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3669I
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez
Peračico v Posavcu na cesti R 321-E
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Marko Žitnik, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija mostu čez Peračico v Posavcu na cesti R
321-E.” – M.Ž.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 8. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
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Št. 110-1/95
Ob-3669J
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

pridobivanje zemljišč za potrebe rek. Mariborske ceste v Celju.” – K.Z.
Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Lidija Rožen,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “IP rekonstrukcije ceste M 1/215 Karlovški most–Škofljica
in križišča Malence–Škofljica.” – L.R.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija križišča na
M 10-5/346 v Ajdovščini od km 0.900 do
km 1.400
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Miloš Dernovšek, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
55,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 9. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstrukcija križišča na M 10-5/346 v Ajdovščini.”
– M.D.
Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3669K
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Akontativno pridobivanje
zemljišč za potrebe rekonstrukcije
Mariborske ceste v Celju
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Katerina Zupančič, dipl. jur. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
7,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 8. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Akontativno

Št. 110-1/95
Ob-3669L
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Projekt PZI ureditve
R 381, odsek 1380 Ilirska Bistrica–Pivka
skozi Knežak od km 8.700 do 9.400
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Ladi Wohinz,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 8. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Projekt PZI
ureditve R 381 Ilirska Bistrica–Pivka skozi
Knežak.” – L.W.
Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3669M
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za Izdelava idejnega projekta za:
A) Rekonstrukcija magistralne ceste
M-1/215 Ljubljana/Karlovški most–Škofljica pododsek od km 4.000 do km 7.800
Malence–Škofljica
B) Rekonstrukcija križišča v Škofljici
– križišče M-1 z M-6 in R 331 (navezava
M-1 / 215 km 7.800-7.905
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in

Št. 110-1/95
Ob-3669N
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. Projekt PZI sanacije mostu čez Bučlen v Zakotu pri Brežicah, R 338/1242
Orientacijska vrednost del znaša
1,100.000 SIT.
2. Projekt PZI sanacije mostu čez Oplotnico v Tepanjah na cesti M10/277
Orientacijska vrednost del znaša
1,400.000 SIT.
3. Projekt PZI sanacije mostu čez Polskavo v Zgornji Polskavi, na cesti
M 10/274
Orientacijska vrednost del znaša
1,100.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Miro Vrbek,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 8. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za
1. ”Projekt PZI sanacije mostu čez Bučlen v Zakotu pri Brežicah.” – M.V.
2. ”Projekt PZI sanacije mostu čez Oplotnico v Tepanjah.” – M.V.
3. ”Projekt PZI sanacije mostu čez Polskavo v Zgornji Polskavi.” – M.V.
Javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova ceste R 381/1380 Ilirska Bistrica.” – B.U.
Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Orientacijska vrednost del znaša
8,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 8. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Semaforizacija križišča na prometno nevarnem odseku
Ptujska cesta –Panonska ulica.” – Z.P.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Št. 110-1/95
Ob-3669O
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Modernizacija ceste R.324
Gorenja vas–Ljubljanica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48,
Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni
Skubic), in sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996,
strokovne informacije pa vam posreduje
Tibor Praprotnik, dipl. inž. (tel.
061/13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
62,600.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 9. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Modernizacija ceste R-324 Gorenja vas–Ljubljanica.”
– T.P.
Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3669P
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Obnova ceste R 381/1380
Ilirska Bistrica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Bogomir Uršej, dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
16,610.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 9. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Št. 110-1/95
Ob-3669R
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Preplastitev ceste
M 10-10/1033 Hotedršica–Podstrane od
km 6.500 do km 8.700
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48,
Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996,
strokovne informacije pa vam posreduje
Miloš Dernovšek, dipl. inž. (tel.
061/13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 9. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Preplastitev
ceste M 10-10 Hotedršica–Podstrane.” –
M.D.
Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3669S
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija-Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Semaforizacija križišča na
prometno nevarnem odseku M 3/246
Ptujska cesta–Panonska ulica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 14. 8. do 16. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Zdenko Podreka, inž. (tel. 061/316-273).

Št. 403-00/239-94-I
Ob-3686
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja na podlagi
12. člena zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz
poslov restrukturiranja dolgov (Ur. l. RS, št.
69/94 in 13/95 in 35/96)
javni razpis
o dajanju poroštev Republike Slovenije
za obveznosti gospodarskih družb iz
poslov restrukturiranja dolgov
1. Predmet razpisa je izbira gospodarskih družb, ki imajo namen pridobiti poroštvo Republike Slovenije za obveznosti iz
kreditov, najetih zaradi restrukturiranja njihovih obveznosti do bank.
Skupna višina tistih delov glavnic obveznosti, za katere da Republika Slovenija
poroštva zaradi restrukturiranja, ob nastanku
obveznosti
ne
sme
presegati
20.000,000.000 tolarjev.
2. Pogoji in merila za izbiro
Na razpis se lahko prijavijo vse gospodarske družbe, razen tiste, kjer je:
– kreditojemalec obvladujoča družba v
razmerju do druge družbe, razen če se vse
od njega odvisne družbe zavežejo kot solidarni dolžniki za njegove obveznosti iz kreditne pogodbe;
– kreditojemalec v stečaju;
– kreditojemalec opravlja gospodarsko
javno službo kot svojo dejavnost.
Pri izbiri prosilcev bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti poleg zakonsko predpisanih pogojev, upoštevalo izpolnjevanje
naslednjih meril za odobritev poroštva Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov:
1. Gospodarske družbe, ki izkazujejo izgubo v dveh letih v obdobju zadnjih treh let.
2. Gospodarske družbe, ki imajo delež
dolgov v virih sredstev večji ali enak kot
dejavnost.
3. Gospodarske družbe, ki imajo delež
nekrite izgube v kapitalu večji ali enak kot
dejavnost.
4. Gospodarske družbe, katerih število
blokad žiro računov je v zadnjih šestih mesecih presegalo 90 dni.
5. Gospodarske družbe, ki so izgubile del
terjatev, iz naslova odvzetega ali uničenega
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premoženja v bivših republikah Jugoslavije, ki presegajo 3 mio DEM in to izgubo
lahko ustrezno dokumentirajo. To premoženje ni predmet sukcesije, prednost pa imajo
gospodarske družbe, ki so to premoženje
financirale z bančnimi krediti.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati
vsaj dva od naštetih petih kriterijev.
Prijavi morajo biti priložene vse listine,
potrebne za dokazilo pogojev členov 3–5
zakona o poroštvih Republike Slovenije za
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (v nadaljevanju: zakon).
K prijavi naj bo podana izjava, dana bankam, da bo gospodarska družba v času kreditiranja upoštevala določila šestega člena
zakona in omogočila bankam ustrezen nadzor.
K prijavi na javni razpis naj bo priložen
sporazum o restrukturiranju dolgov, sklenjen med dolžnikom in bankami upnicami.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
izbralo med prosilci, ki bodo izpolnjevali
vse, z zakonom predpisane pogoje in merila, ki jih določa javni razpis, in ki bodo
razvidna iz ustreznih listinskih dokazil.
3. Vsebina vloge
Prosilec v vlogi navede oziroma pošlje
še naslednje listine in dokazila:
– poročilo o dosedanjih odnosih prosilca
z bankami, ki ga glede razvrstitve terjatev v
skupine za vsako banko potrdi pooblaščeni
revizor, ki je revidiral zadnje računovodske
izkaze banke. Iz poročila in iz priloženih
listin mora biti razviden nastanek obveznosti dolžnika do bank in vsa vmesna odplačevanja dolgov z novimi krediti;
– sporazum, sklenjen med dolžnikom in
bankami upnicami o restrukturiranju dolgov, ki naj vsebuje sledeče priloge:
– akte o odpustitvi dela ali o zamenjavi
dela dolga za poslovni delež oziroma delnice dolžnika;
– kreditno pogodbo, sklenjeno med banko in dolžnikom za nov kredit, s katerim ji
odplača del dolgov, ki mu ni bil odpuščen
ali zamenjan za poslovni delež ali delnice,
na način iz prejšnje alinee, iz katere bo razvidna višina obrestne mere in drugi pogoji,
po katerih je kreditojemalec prejel kredit
(5. člen zakona);
– amortizacijski načrt za restrukturirano
obveznost;
– projekcijo bilance stanja podjetja, ki
bo nastala s spremembo dolžniško-upniških
razmerij na osnovi sprejetega reprograma
obveznosti po javnem razpisu;
– projekcijo izračuna neto obratnih sredstev podjetja ob realizaciji reprograma obveznosti po javnem razpisu.
– bilanco stanja (revidirano) za leto
1995;
– bilanco uspeha (revidirano) za leto
1995 in bilanco uspeha za leto 1994 in 1993;
– BON 1, BON 2;
– izjava direktorja gospodarske družbe z
ustreznimi listinami, da je le-ta izgubila v
republikah bivše Jugoslavije del poslovnega premoženja (nepremičnine, zaloge, terjatve).
4. Način, rok prijave in obveščanje
Rok za prijave je odprt do izčrpanja poroštvenega potenciala.

Prijave sprejemamo v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5.
Odpiranje prijav bo 30. dan po objavi
razpisa v Uradnem listu RS ob 10. uri v
sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova 5.
Vloge poslane po preteku 30. dnevnega
roka, se bodo odpirale in obravnavale sproti.
Kolikor take oznake na ovojnici ne bo,
vloga ne bo obravnavana.
Banke in prosilci bodo o popolnosti vloge obveščeni v roku pet delovnih dni po
vsakem odpiranju prijav.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
tekoče pošiljalo Ministrstvu za finance vso
dokumentacijo o izbranih vlogah tako, da
bo omogočeno izvajanje sklepa Vlade RS o
naložbah likvidnostnih presežkov nekaterih
pravnih oseb javnega sektorja in o pasivnih
obrestnih merah bank v sanaciji.
5. Pogoji za udeležbo na razpis:
– prijava,
– ime in naslov prosilca,
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
6. Izbor prijav
Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnoci z oznako “Ne odpiraj” - “Prijava na
javni razpis - poroštvo RS”.
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na mag. Aleksandra Perdana, svetovalca Vlade v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti na tel. št. 061/178-32-55.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ljubljana

– podatki o ponudniku z dokazili o registraciji (ne starejši od 3 mesecev) in reference;
– podpisani razpisni pogoji;
– podatki o finančnem stanju (BON 1, 2,
ali 3);
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik;
– bianco menico v višini 10% ponudbenih del, kot garancijo za resnost ponudbe.
7. Ponudniki lahko pregledajo dokumentacijo adaptacije dvorane pri I.RI. Inženiring Radovljica, Gorenjska c. 26, v času
razpisa.
Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj –
ponudba” do vključno 22. avgusta 1996 do
10. ure na naslov: Kino Radovljica, Gorenjska c. 19a, 64240 Radovljica.
Javno odpiranje ponudb bo 22. avgusta
1996 ob 12. uri.
Kino Radovljica

Ob-3642
Kino Radovljica, Gorenjska c. 19a, Radovljica, na osnovi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opremo Kina s
prodajo in montažo naprav tonske
tehnike pri adaptaciji kino dvorane v
Radovljici
Investitor: Kino Radovljica.
1. Lokacija: Radovljica.
2. Predmet razpisa: oprema kina s tonom
in projektorji, komplet s platnom in zaveso
z motornim pogonom. Ponudnik pred sestavo ponudbe pregleda možnost uporabe obstoječe opreme.
3. Rok izvedbe: pričetek september
1996, zaključek: oktober 1996.
4. Orientacijska vrednost: 4,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– tehnično strokovna usposobljenost in
reference,
– cena za izvedbo razpisanih del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere najcenejše ponudbe ter da z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ne glede na
razloge, oziroma da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom po fazah del ali v
zmanjšanem obsegu. najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši ponudnik. Ponudnik lahko kandidira le za del razpisa, ki je v skladu
z njegovo dejavnosti.
6. Vsebina ponudbe:

Št. 29/96
Ob-3644
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) in v zvezi s
54. in 55. členom zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93) objavljajo Občine Destrnik–Trnovska vas, Dornava, Gorišnica,
Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Mestna občina Ptuj, Videm in Zavrč
javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev za izdelavo lokacijskih
dokumentacij za neposredne posege v
prostor Občin Destrnik–Trnovska vas,
Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo,
Majšerk, Mestna občina Ptuj, Videm in
Zavrč
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je predhodno ugotoviti
usposobljenost izvajalcev za izdelovanje lokacijskih dokumentacij za graditev objektov in naprav ter drugih posegov v prostor
na območju Občin Destrnik–Trnovska vas,
Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo,
Majšperk, Mestna občina Ptuj, Videm in
Zavrč.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
Pravico udeležbe na javnem razpisu imajo podjetja, ki so registrirana za opravljanje
tehnično strokovnih nalog v zvezi z urabnističnim načrtovanjem in drugimi posegi v
prostor po 69. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
3. Ponudba mora vsebovati:
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– podatke o številu zaposlenih,
– dokazila o izobrazbi in pooblastila zaposlenih,
– reference, ki so jih na tem področju
pridobili z dosedanjim delom.
4. Oddaja ponudbe
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za izdelavo lokacijskih dokumentacij” je potrebno dostaviti v
30 dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek za oko-
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lje, prostor in gospodarsko infrastrukturo,
Mestni trg 1, 2250 ptuj, do 12. ure.
Kolikor se 30 dan izteče na dela prosti
dan (sobota, nedelja, praznik), se ponudbe
oddajo naslednji delovni dan do 12. ure.
5. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo 31. dan po objavi razpisa ob 12. uri
v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg
1, mala sejna soba – št. 2, I. nadstropje.
6. Merila za ugotavljanje ustreznosti ponudbe so:
– sedež podjetja na območju navedenih
občin,
– ustreznost kadrovske zasedbe,
– reference.
7. Ponudbena dokumentacija mora biti
podpisana s strani pooblaščene osebe in potrjena z žigom ponudnika.
8. Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije na Oddelku za okolje, prostor in
gospodarsko infrastrukturo Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, telefon 062/772-731.
9. Ponudniki bodo o priznanju sposobnosti obveščeni najkasneje v 30 dneh po
zaključenem roku za vložitev ponudb.
10. Z usposobljenimi ponudniki bo sklenjena pogodba o načinu izvajanja razpisanih del.
Občina Destrnik–Trnovska vas
Občina Dornava
Občina Gorišnica
Občina Juršinci
Občina Kidričevo
Občina Majšperk
Mestna občina Ptuj
Občina Videm
Občina Zavrč

– vzorec pogodbe,
– predračun (cene morajo biti izražene v
SIT, z vključenim ali posebej izraženim prometnim davkom),
– datum, do katerega velja ponudba,
– način plačila,
– način prilagajanja cen,
– način zavarovanja izpolnitve,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo kontaktne osebe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– cena,
– način plačila,
– zmožnost intervencijskega varovanja,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
z območja naročnika.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi merili.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo, pod pogojem, da predložijo
pooblastilo, na sedežu naročnika v sedmih
dneh po objavi v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan od 7. do 12. ure, pri Emilu
Prešernu.
8. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom zgoraj navedene odredbe in morajo vsebovati vse sestavine in navedbe, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora tudi izpolniti obrazec,
ki je priložen razpisni dokumentaciji ter ga
žigosati in podpisati.
9. Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati na naslov: Javno podjetje Komunala
Kranj p.o., Mirka Vadnova 1, 4101 Kranj.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z vidno oznako “Ne odpiraj – ponudba – fizično varovanje”.
Ponudbo je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno do vključno 10. dne po
objavi razpisa v Uradnem listu RS do 13. ure
na navedeni naslov. Javno odpiranje ponudb
bo naslednji dan ob 8. uri v prostorih naročnika. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudniku.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v desetih dneh
od dneva odpiranja ponudb.
12. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo ponudniki na sedežu naročnika, tel. št. 064/242-061 vsak delovnik
med 7. in 14. uro pri Emilu Prešernu.
Javno podjedje Komunala Kranj p.o.

2. Predmet razpisa: prekritje ravnih delov zgradbe z enokapnico.
3. Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
4. Predvideni začetek del je 16. 9. 1996,
rok za dokončanje del je 27. 9. 1996.
5. Merila za izbor ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– kompletnost ponujenih del,
– reference ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94).
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki od 26. avgusta 1996 dalje na
Zavodu za izvajanje spremljevalnih dejavnosti Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, vsak dan
od 9. do 11. ure, ob dokazilu predložitve
plačila 5.000 SIT na ŽR 50750-603-36381.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije pri Slavku Ambrušu.
8. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo predložite v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za Osnovno šolo
Prebold” do 30. avgusta 1996, na naslov:
Občina Žalec, Oddelek za gospodarske in
negospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
9. Javno odpiranje ponudb bo 2. september 1996, v sejni sobi Občine Žalec, ob 11.
uri.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 8 dneh po roku za oddajo ponudb.
11. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Št. 1085/1
Ob-3645
Na podlagi pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 35/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Javno podjetje Komunala Kranj p.o., objavlja
javni razpis
za izbiro izvjalca za fizično varovanje
objektov naročnika
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Kranj p.o., Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa je fizično varovanje
objektov naročnika, ki obsega:
– varovanje objektov (upravna stavba –
na dveh lokacijah, garaže, delavnice, skladišča, dvorišča, parkirišča),
– varovanje centralne čistilne naprave.
Varovanje se bo izvajalo predvsem v
nočnem času in z obhodi.
3. Orientacijska vrednost del: 600.000
SIT mesečno.
4. Predvideni rok pričetka del: najkasneje 1. 12. 1996.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– licenco za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja Zbornice RS za zasebno
varovanje,
– potrjene razpisne pogoje,
– reference,
– bonitete – BON 1 in 2, ki ne smeta biti
starejša od 30 dni,
– podatke o zaposlenih delavcih (število, strokovna izobrazba, reference),

Ob-3646
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec objavlja
javni razpis
za oddajo del in izbor izvajalca za
sanacijo ravnega dela strehe nad
učilnicami v Osnovni šoli Prebold
1. Naročnik: Občina Žalec.

Ob-3647
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec objavlja
javni razpis
za zbiranje idejnih rešitev za razširitev
Podružnične osnovne šole Tabor in enote
vrtca Tabor
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: idejna rešitev za razširitev Podružnične osnovne šole Tabor in
enote vrtca Tabor.
3. Rok oddaje: do 31. avgusta 1996.
4. Izbrane rešitve bodo nagrajene in sicer:
1. nagrada: izbrani izvajalec bo izdelal
tudi glavni projekt,
2. nagrada: 150.000 SIT,
3. nagrada: 100.000 SIT.
5. Potrebne informacije lahko dobijo interesenti na sedežu Krajevne skupnosti Tabor (tel. 063/726-236).
6. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu, naj svojo vlogo predložijo v
zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – POŠ
Tabor in vrtec” do vključno 31. avgusta
1996 na naslov: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
7. Javno odpiranje ponudb bo 3. septembra 1996 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Žalec.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo
ponudb.
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Ob-3648
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Žalec, Ul.
Savinjske čete 5, Žalec objavlja

1.3. Strokovni nadzor pri dograditvi in
adaptaciji Srednje lesarske šole v Mariboru
2. Orientacijska vrednost GOI del:
Ad 1.1. – 160,000.000 SIT
Ad 1.2. – 120,000.000 SIT
Ad 1.3. – 300,000.000 SIT
3. Predvideni rok pričetka del: 1. 9. 1996
Predvideni rok dokončanja del:
Ad 1.1. konec leta 1997
Ad 1.2. začetek leta 1997
Ad 1.3. konec leta 1997
4. Oddaja ponudb:
Rok za oddajo ponudb je 23. 8. 1996 do
12 ure (prispelost ponudbe) na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana s pripisom: ponudba za opravljanje svetovalnega inženiringa oziroma nadzora – Ne odpiraj.
5. Odpiranje ponudb bo 27. 8. 1996 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Ljubljana, Trubarjeva 3.
6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za
opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika za svetovalni inženiring in nadzor v zadnjih dveh letih za
objekte v šolstvu, katerih investicijska vrednost znaša več kot 250 MIO (navesti reference kadrov in seznam objektov)
– podatki o kadrih (poimenski seznam
kadrov, ki bodo sodelovali na nalogi)
– ponujena cena
– opcija ponudbe
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON
3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– kadri,
– opcija,
– plačila,
– ponujena cena,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni po pravilu najugodnejši.
8. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel.
061/212-838 do vključno 19. 8. 1996 dalje.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo vsi udeleženci pisno obveščeni.
Ministrstvo za šolstvo in šport

listu RS, proti plačilu stroškov v višini 5.000
SIT na žiro račun št. 52000-601-10243, v
prostorih Projekta Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica.
Vse ostale podatke posredujeta Igor Vuga, dipl. inž. str., Irena Raspor, dipl. inž.
arh., tel. 065/23-311.
6. Ponudba mora vsebovati vse elemente
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94).
B) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference na podobnih delih,
– kompletnost ponudbe,
– rok izdelave,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico svoje ocene izbire najugodnejšega ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
C) Zaključek
Interesenti morajo oddati ponudbe do 16.
9. 1996 do 15. ure na naslov: Projekt Nova
Gorica, d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica. Odpiranje ponudb bo naslednjega dne
ob 8. uri na gornjem naslovu. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba za adaptacijo zrejališča bikov”. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo strehe
na Kulturnem domu II. slovenskega
tabora v Žalcu
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Predmet razpisa: sanacija strehe na
Kulturnem domu II. slovenskega tabora v
Žalcu
3. Orientacijska
vrednost
del
je
30,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 30. oktober 1996.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– cena, ki vključuje prometni davek,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– kompletnost ponujenih del,
– reference ponudnika,
– registracija firme.
6. Ponudba mora vsebovati elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94).
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki od 15. avgusta 1996 dalje
pri Biro Valter Ernst, d.o.o., Ul. Alme Karlin 1, Celje (tel. 063/44-24-30) vsak delovni
dan od 9. do 11. ure, kjer dobijo dodatne
razlage in informacije ob dokazilu plačila
15.000 SIT na ŽR 50750-603-36425 (Zavod za kulturo, Žalec).
8. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo predložite v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – streha na Kulturnem domu II.
slovenskega tabora v Žalcu” do vključno 9.
septembra 1996 do 10. ure, na naslov: Občina Žalec, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5,
Žalec.
9. Javno odpiranje ponudb bo 9. septembra 1996 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Žalec.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 15 dneh po roku za
oddajo ponudb.
11. Naročnik si pridržuje pravico določiti faznost sanacije strehe glede na zagotovljena sredstva v proračunu Občine Žalec
za leto 1996.
Občina Žalec
Ob-3649
Na podlagi odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za opravljanje svetovalnega inženiringa
za prenovo II. gimnazije v Mariboru,
strokovnega nadzora za dograditev
Srednje trgovske šole v Celju ter
Srednje lesarske šole v Mariboru
1. Predmet razpisa:
1.1. Opravljanje svetovalnega inženiringa pri širitvi II. Gimnazije v Mariboru (celoten obseg)
1.2. Strokovni nadzor pri dograditvi in
adaptaciji Srednje trgovske šole v Celju

Ob-3691
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica, Pri Hrastu 18, Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za oddajo del: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter
dobava in montaža vsega potrebnega
materiala z opremo
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica.
2. Predmet: G. O. I. ter dobava in montaža opreme.
3. Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.
4. Rok: okvirni rok za dokončanje del je
90 dni.
5. Razpisna dokumentacija je na razpolago 15 delovnih dni po objavi v Uradnem

Ob-3692
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvajanje čiščenja in varovanja ter
receptorske službe poslovnih prostorov
državnih upravnih organov
1. A) redno čiščenje poslovnih prostorov državnih upravnih organov na lokaciji
Jesenkova 3 v Ljubljani, v velikosti 1024
m2,
B) varovanje poslovnih prostorov in receptorska služba državnih upravnih organov na lokaciji Jesenkova 3 v Ljubljani.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
pod točko:
A) znaša 1,180.000 SIT,
B) znaša 2,600.000 SIT.
3. Predvideni rok začetka del je 1. 10.
1996. Pogodba se sklepa za čas enega leta,
in sicer do 30. 9. 1997.
4. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27a, pri Tamari Surina, tel.
178-55-72, vsak delovni dan od 8.30 do
10.30.
5. Potrjena razpisna dokumentacija na
originalnih izvodih je obvezni sestavni del
ponudbe.
6. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in z razpisnimi pogoji naročnika.
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7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– reference,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– uporaba okolju neškodljivih čistil (pri
čiščenju) in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
8. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovom naročnika in ponudnika in navedbo predmeta razpisa in označbo: “Ne odpiraj – ponudba”, je ponedeljek,
9. 9. 1996 do 9. ure. Ponudbe se oddajo v
vložišču glavne pisarne Servisa skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.
9. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 9. 9. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi Servisa skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila.

nika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba”, je 19. 8. 1996 do 9.
ure. Ponudbe se oddajo v vložišču glavne
pisarne Servisa skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.
8. Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1996
ob 10. uri, v sejni sobi Servisa skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju
ponudb predložiti pisna pooblastila.
Servis skupnih služb Vlade

10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in oznako “Ne odpiraj – ponudba št.
96/01 OVS”.
11. Ponudbe morajo prispeti priporočeno po pošti na navedeni naslov do vključno
9. 9. 1996 do 14. ure.
12. Javno odpiranje ponudb bo 10. 9.
1996 ob 10. uri na naslovu: Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11 –
steklena dvorana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pismeno pooblastilo za zastopanje.
13. Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.
14. Za dobro izvedbo pogodbene dobave
bo naročnik zahteval zavarovanje z bančno
garancijo 10% od vrednosti pogodbe.
15. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
izteku roka za prijavo na javni razpis.
16. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na tel.
061/318-551 ali osebno vsak delovni dan
med 9. in 11. uro, pri Arnold Mariji.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-3693
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja
javni razpis
za izvajanje svetovalnega inženiringa in
opravljanje tehničnih nalog pri
odprodaji nepremičnin
1. Predmet razpisa je izvedba za izvajanje svetovalnega inženiringa in opravljanje
tehničnih nalog pri odprodaji nepremičnin
(zemljišča in objekti). Nepremičnin je 41 in
so locirane vzdolž meje z Italijo, Avstrijo in
Madžarsko.
2. Ocenjena vrednost nepremičnin znaša
300,000.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodb. Predvideni rok dokončanja del je 60 dni.
4. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27a, pri Vidic Radotu, tel.
061/17-85-566, vsak delovni dan od 8. do
11. ure.
5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in z razpisnimi pogoji naročnika.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– konkurenčnost cen,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovom naročnika in ponud-

Ob-3685
Javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
osebnih varnostnih sredstev in varnostne
opreme
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 11.
2. Predmet javnega razpisa je izbira proizvajalcev in dobaviteljev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo osebnih varnostnih sredstev in varnostne opreme.
3. Predviden rok dobave: sukcesivno v
skladu s pozivi.
4. Orientacijska
vrednost
razpisa:
90,000.000 SIT.
5. Ponudniki, ki želijo kandidirati na javnem razpisu, dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 11. in 13. uro, na SŽ
– Materialno poslovanje Ljubljana, Trg OF
7, Ljubljana, soba št. 13, ob predhodnem
potrdilu o vplačanih stroških za izdelavo
razpisne dokumentacije v znesku 8.000 SIT
na žiro račun SŽ 50100-601-14744 (plačilo
št. 96/01 OVS).
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv podjetja,
– overjeno registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je razpis, ne starejšo od treh mesecev na dan odpiranja,
– BON 1 in 2 ali BON 3, pri samostojnih
podjetnikih pa davčno napoved za preteklo
leto ter potrdilo banke o povprečnem stanju
na žiro računu za zadnje 3 mesece,
– predpisano in žigosano razpisno dokumentacijo,
– podatke o organizaciji podjetja in kadrovski strukturi,
– podatke o tehnično-tehnološki opremljenosti,
– referenčno listo,
– druge podatke, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za podelitev sposobnosti:
– izpolnjevanje pogojev iz 6. točke,
– kvaliteta izdelkov,
– dosedanje izkušnje z dobaviteljem,
– opravljanje dejavnosti, katere predmet
je javni razpis, najmanj 2 leti.
8. Podrobnejša navodila za izdelavo ponudbe in kriteriji za ugotavljanje sposobnosti, ostali pogoji in seznam artiklov iz
2. točke ter tehnični pogoji za OVS na SŽ
Ljubljana, so razvidni iz razpisne dokumentacije.
9. Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v
skladu z zahtevami tega razpisa in za katere
se bo v katerikoli fazi izbire ugotovilo, da je
ponudnik navedel neresnične podatke, bodo
izločene.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Ob-3636
Na podlagi določil statuta uprava delniške družbe Kompas Hoteli, d.d., Kranjska
Gora, Borovška 100, sklicuje
2. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 30. avgusta 1996 ob 12.
uri v prostorih hotela Kompas v Kranjski
Gori.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika,
preštevalce glasov in notarja.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda
sestanka.
Predlog sklepa: predlagani dnevni red se
sprejme.
3. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlagani obliki.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1994.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1994.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1995.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: imenuje se član nadzornega sveta po predlogu uprave.
7. Sprejem predloga spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog spremembe statuta.
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8. Dopolnitev dejavnosti družbe Kompas Hoteli, d.d., Kranjska Gora.
Predlog sklepa: sprejme se predlog dopolnitve dejavnosti družbe.
9. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
revizor za poslovno leto 1996.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov za točki 3. in 9. je pripravil nadzorni svet.
Predloge sklepov za točke 1., 2., 6., 7. in
8. je pripravila uprava.
Predloge sklepov za točki 4. in 5. sta
pripravila nadzorni svet in uprava.
Navodila za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 27. 8. 1996 vknjižene na računu vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.
Delničarji morajo svojo udeležbo pisno
najaviti na naslov družbe vsaj tri dni pred
sejo, to je najkasneje do 27. 8. 1996. Pooblastila zastopnikom morajo biti na sedežu
družbe vsaj tri dni pred sejo, to je 27. 8.
1996. Pooblastila so neomejena, razen če ni
drugače določeno.
V primeru, da ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine 30. 7. 1996 ob 12.30 v istem
prostoru z enakim dnevnim redom.
Dvorana v kateri bo zasedanje bo odprta
od 11.30 dalje. V tem času lahko delničarji
prevzamejo glasovnice. Prosimo delničarje,
da na sejo pridejo pravočasno.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 8. do 11. ure.
Kompas Hoteli, d.d.,
direktor podjetja

3. Določitev revizijske družbe za revizijo izkazov poslovanja za leto 1996.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizijo izkazov poslovanja za leto 1996 se imenuje RFR Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.
4. Preoblikovanje razreda prednostnih
participativnih delnic.
4.1 Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: delnice razreda prednostnih participativnih delnic se preoblikujejo v navadne
delnice.
4.2 Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: po preoblikovanju prednostnih participativnih delnic v navadne delnice je osnovni kapital družbe razdeljen na 892.239
navadnih delnic.
V skladu z določili 304. in 306. člena
ZGD bo na skupščini izvedeno tudi ločeno
glasovanje razreda prednostnih participativnih delničarjev.
4.3 Uprava in nadzorni svet predlagata,
da delničarji razreda prednostnih participativnih delnic sprejmejo z ločenim glasovanjem naslednji sklep: daje se soglasje k sklepu, da se delnice razreda prednostnih participativnih delnic preoblikujejo v navadne
delnice.
5. Sprejem novega statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
sprejme se nov statut družbe.
6. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sklepa:
6.1 razrešijo se naslednji člani nadzornega sveta: Peric Lojze, Nevio Gerin in Vrabec Radovan,
6.2 glede na novo sprejeti statut se za
člane nadzornega sveta izvolijo: Igor Kragelj, Pavšič Mirko, Jože Kranjc, Marko Pavliha.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov in spremembe statuta so delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v Kopru, Ljubljanska c. 3a, vsak delovnik od 7.30 do 15.
ure.
V skladu z 41. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje pravice do glasovanja pisna prijava
udeležbe pri upravi vsaj 3 dni pred sklicano
sejo.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje isti dan ob 14.30. Na
ponovljenem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino na seji prisotnega kapitala.
Sejna soba družbe bo odprta od 12. ure
dalje.
Adriatic Zavarovalne družbe, d.d.,
uprava družbe Koper

2. Potrditev dnevnega reda ter izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) potrdi se predlagani dnevni red,
b) za predsednika skupščine se izvoli Albert Erman,
c) v 3-člansko komisijo za izvedbo volitev in glasovanje se izvoli Ida Milkovič,
Špela Zadel, Simon Kovač,
d) za notarja se izvoli Dušica Berden.
3. Poročilo o poslovanju družbe z mnenjem revizorske hiše za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo z zaključnim računom ter mnenjem
revizorske hiše DEJ3 za leto 1995.
4. Predlog uprave za delitev dobička za
leto 1995.
Predlog sklepa:
a) sprejme se predlagana delitev dobička za leto 1995.
b) dividende za leto 1995 se izplačajo do
30. 9. 1996.
5. Imenovanje finančnega revizorja družbe.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji ter člani uprave
in nadzornega sveta ne glede na to, če niso
delničarji.
Navodilo za glasovanje: glasovanje o 1.
in 2. točki dnevnega reda poteka javno glasovanje o točkah 3., 4. in 5. dnevnega reda
poteka z glasovnicami.
Način glasovanja: osebno oziroma po
pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prihodu na
skupščino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno ter overjeno
pred notarjem. Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Ljubljana, d.d.,
uprava družbe

Ob-3637
Na podlagi 38. člena statuta Adriatic Zavarovalne družbe, d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
16. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe, d.d.,
Koper,
ki bo v torek, 10. 9. 1996 ob 12.30 v
sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljubljanska cesta 3a.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in izvolitev predsednika skupščine,
preštevalca glasov ter določitev zapisnikarja in notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep: za predsednika se izvoli Marko Globevnik, za preštevalko glasov Barbaro Berce Žele, za zapisnikarja se določi Zmago
Pahor in za notarko Nevenko Kovačič.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju v letu 1995 z mnenjem nadzornega sveta in odločanje o dobičku na podlagi mnenja
nadzornega sveta.
2.1 Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: potrdi se letno poročilo o poslovanju
v letu 1995.
2.2 Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: izkazani dobiček iz poslovanja v letu
1995 v višini 39,758.197 SIT ostane nerazporejen.

Ob-3638
Na podlagi 7.1.4.1. točke statuta podjetja Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne 37, uprava družbe sklicuje redno letno
skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za
proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.,
ki bo v torek, 17. 9. 1996 ob 14. uri v
jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Ob-3639
Začasna uprava sklicuje
1. sejo skupščine
delniške družbe Oljarica, Tovarna olja
Kranj, d.d., Kranj, Britof 27,
ki bo v sredo, dne 11. 9. 1996 ob 10. uri
v sejni sobi na sedežu družbe Kranj, Britof
27.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, imenuje notar in zapisnikar.
2. Poročilo o lastninskem preoblikovanju družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju družbe.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju Oljarice Kranj, d.d., v letu
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1995 na predlog začasne uprave in na podlagi mnenja začasnega nadzornega sveta.
4. Delitev dobička iz leta 1993, 1994 in
1995.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1993,
1994 in 1995 se razdeli po predlogu začasne uprave in na podlagi mnenja začasnega
nadzornega sveta.
5. Sprejem plana za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se plan za leto
1996.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklep: skupščina imenuje 2 člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja poslovanja družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu na sedežu družbe.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge v tajništvu na sedežu družbe. Predlogi morajo biti pisni in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Delničarji,
ki se bodo udeležili skupščine, morajo predhodno prijaviti udeležbo, najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu na
sedežu družbe.
Način glasovanja
Glasuje se javno, osebno oziroma po
pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno.
Vsebovati mora ime in priimek ter naslov pooblaščenca, ime, priimek in naslov
pooblastitelja oziroma firmo in sedež pooblastitelja, kraj in datum ter podpis in žig
pooblastitelja.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 12.30 v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Oljarica Kranj, d.d.,
začasna uprava

4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
za odkup lastnih delnic.
5. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička Avtotehne, d.d., za leto 1995.
6. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala Avtotehne, d.d.
7. Sprejem sklepa o oblikovanju novega
razreda delnic.
8. Sprejem sklepa o spremembi sedeža
družbe.
9. Sprejem sprememb statuta Avtotehne,
d.d.
10. Informacija o poteku postopkov v
zvezi z ugotovitvami revizijskega organa
glede lastninjenja Avtotehne, d.d., o pogojih trgovanja z delnicami Avtotehne, d.d. in
o drugih aktualnih vprašanjih ter sprejem
ustreznih sklepov.
Predlogi sklepov:
AD 2/
Sklep 2: v delovno predsedstvo 7. rednega zasedanja skupščine delničarjev Avtotehne, d.d., se izvolijo:
– Štefan Krajnc – predsednik po funkciji
kot predsednik nadzornega sveta,
– Andrej Marinko – član,
– Saša Faganel Ilčenko – članica.
V verifikacijsko komisijo 7. rednega zasedanja skupščine delničarjev Avtotehne,
d.d., se izvolijo:
– Franci Petkovšek – predsednik,
– Kapus Aleksander – član,
– Tome Michel – član.
AD 3/
Sklep 3: sprejme se letno poročilo o poslovanju Avtotehne, d.d., in letno poročilo o
poslovanju družb Skupine Avtotehna v letu
1995.
AD 4/
Sklep 4: oblikuje se sklad za odkup lastnih delnic v višini 50,000.000 SIT, in sicer
tako, da se nanj razporedi del dobička iz
tekočega leta v enakem znesku.
AD 5/
Sklep 5: ugotovi se, da so v letu 1995
družbe Skupine Avtotehna po izvedeni konsolidaciji ustvarile čisti dobiček v višini
328,090.000 SIT (delež Skupine Avtotehna).
Del čistega dobika v višini 102,333.000
SIT (delež Skupine Avtotehna) je ostal po
sklepih skupščin odvisnih družb nerazporejen v odvisnih družbah, kejr je bil ustvarjen.
Preostali del čistega dobička, izkazan v bilanci
Avtotehne,
d.d.,
v
višini
225,757.420,49 SIT, se v znesku 50,000.000
SIT razporedi na sklad za odkup lastnih delnic, v znesku 175,757.420,49 pa ostaja začasno nerazporejen.
AD 6/
Sklep 6: poveča se osnovni kapital družbe od sedanjih 185,631.600 SIT na
2.683,210.000 SIT, in sicer tako, da se na
osnovni kapital prenesejo:
– sredstva revalorizacijskega popravka
kapitala v znesku 2.257,925.707 SIT,
– sredstva nerazporejenega dobička iz
preteklih let v znesku 239,652.693 SIT.
AD 7/
Sklep 7: začasna konverzija navadnih
delnic se odpravi.
Vse v skladu s 30. členom statuta začasno konvertirane navadne delnice z dnem
vpisa tega sklepa v sodni register konvertirajo v prednostne udeležbene delnice z enakimi lastnostmi, to je:

– 5% fiksne letne dividende tako, da se
dividenda izplača pred izplačilom dividende na navadne delnice;
– če dividenda na navadne delnice preseže 5%, se enaka dividenda obračuna tudi
na prednostne udeležbene delnice, vendar
največ do višine 10% na nominalno vrednost;
– pravica do povrnitve nominalne vrednosti delnic v primeru likvidacije družbe
pred izplačilom imetnikov navadnih delnic;
– ne zagotavljajo glasovalne pravice v
skupščini, razen v primerih, ki jih določa
zakon za prednostne delnice.
Glede na to, da obstajajo delnice v nematerializirani obliki, se konverzija izvede
s preimenovanjem začasno konvertiranih
navadnih delnic v prednostne udeležbene
delnice v delniški knjigi, o čemer prejmejo
delničarji nova potrdila.
AD 8/
Sklep 8: spremeni se sedež družbe, ki je
po novem v Ljubljani, Celovška c. 175.
AD 9/
Sklep 9/1: sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe Avtotehna, d.d.
Sklep 9/2: pooblašča se nadzorni svet za
sprejem sprememb statuta delniške družbe
Avtotehna, d.d., ki zadevajo zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine delničarjev Avtotehne, d.d., kakor tudi da skupaj z notarjem
pripravi čistopis statuta delniške družbe Avtotehna, d.d., ki bo vključeval vse njegove
veljavno sprejete spremembe.
Sklep 9/3: odpravi se sklep o sprejemu
sprememb statuta delniške družbe Avtotehna, d.d., z dne 19. 9. 1995.
AD 10/
Sklep 10/1: skupščina delničarjev Avtotehne, d.d., pooblašča upravo Avtotehne,
d.d., da iz sredstev Avtotehne, d.d., v imenu
in za račun delničarjev, ki imajo obveznost
do ATAC-a iz naslova odkupa delnic Avtotehne, d.d., na kredit, zagotovi odplačilo
anuitet ATAC-u za leta 1994, 1995 in 1996.
S tem nastala obveznost delničarjev do Avtotehne, d.d., se poravna s kompenzacijo z
izplačanimi dividendami, ko bo zakon to
omogočil.
Za izvedbo sklepa 10/1 in poravnavo obveznosti delničarjev do Avtotehne, d.d., se
v bilanci stanja v postavki “preneseni dobiček preteklih let” in njegovem revalorizacijskem popravku rezervira znesek do
5.000.000 DEM v tolarski protivrednosti za
izplačilo dividend za poravnavo obveznosti
delničarjev do Avtotehne, d.d. V tem smislu
se tudi pooblašča upravo družbe, da v soglasju z nadzornim svetom družbe takoj po
odpravi zakonskih omejitev za izplačilo dividend sprejme ustrezni sklep ter izvrši
ustrezne kompenzacije in preknjižbe obveznosti in terjatev.
Sklep 10/2: skupščina daje soglasje k odprodaji lastnih delnic sedanjim delničarjem
in zaposlenim Avtotehne, d.d., na kredit z
odplačilno dobo 10 let in letno obrestno mero D + 3%, in sicer po vrednosti 100 DEM za
eno delnico. Oboji imajo pravico do vpisa
sklepov te skupščine v sodni register, prijaviti svoj interes za odkup lastnih delnic Avtotehne, d.d., pod navedenimi pogoji.
V primeru, da ne bo zanimanja za odkup
med sedanjimi delničarji Avtotehne, d.d., se

Ob-3664
Uprava družbe Avtotehna, d.d., na podlagi 59. člena statuta družbe sklicuje
7. redno zasedanje skupščine delničarjev
delniške družbe Avtotehna, d.d.,
ki bo v sredo, dne 18. septembra 1996 ob
14. uri v dvorani Forum, Dunajska c. 18,
Ljubljana, vhod pri Plesni šoli Urška.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugovoritev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Sprejem letnega poročila
– Poročilo uprave Avtotehne, d.d., o poslovanju družb Skupine Avtotehna v letu
1995,
– Poročilo nadzornega sveta Avtotehne,
d.d.,
– konsolidirani letni obračun podjetij
Skupine Avtotehna za leto 1995.
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lastne delnice lahko ponudijo v odkup pod
enakimi pogoji tudi drugim fizičnim osebam.
Gradivo s predlogi sklepov ter predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe
bo na vpogled v tajništvu uprave družbe na
Celovški c. 175 od 9. avgusta dalje vsak dan
med 8. in 14. uro.
Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu z 61. členom statuta družbe, bo zasedanje skupščine istega dne
ob 15. uri na istem kraju. Takrat bo skupščina veljavno sprejemala odločitve ne glede
na število prisotnih glasov.
V zvezi z zasedanjem skupščine in sprejemanjem odločitev na njej imajo delničarji
pravice v skladu z zakonom in statutom
družbe. V skladu s 303. členom zakona o
gospodarskih družbah imajo na tem zasedanju skupščine glasovalno pravico tudi delničarji, ki so imetniki začasno konvertiranih
navadnih delnic, in sicer imajo po 1 glas za
vsako delnico. Za izvajanje teh pravic morajo delničarji predložiti pred zasedanjem
skupščine originalno pooblastilo, ki ga prejmejo na svoj naslov po stanju v delniški
knjigi na dan objave sklica skupščine v
Uradnem listu RS.
5. Revizorsko mnenje
Nadzornemu svetu in skupščini delničarjev
Revidirali smo računovodske izkaze
družbe Avtotehne, d.d., Ljubljana, Celovška
175, Ljubljana, ki jih sestavljajo bilanca stanja na dan 31. 12. 1995, izkaz uspeha in
izkaz finančnih tokov za leto 1995. Poslovodstvo družbe je odgovorno za računovodske izkaze, odgovornost revizorja je, da izrazi mnenje o njih.
Revidirali smo v skladu z mednarodnimi
revizijskimi standardi. Revizija je obsegala
pregled računovodskih evidenc družbe in
uporabo vseh postopkov, za katere smo ocenili, da so bili potrebni za oblikovanje revizijskega mnenja.
Po našem mnenju navedeni računovodski izkazi resnično in pošteno izkazujejo
finančno stanje družbe na dan 31. 12. 1995,
izid njenega poslovanja ter gibanje finančnih tokov v letu 1995 v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
V družbi še vedno ni zaključen postopek
revizije, ki je bil uveden na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 24/93 do 37/95), katerega izid bi
lahko vpliva na spremembo postavk v otvoritveni bilanci na dan 1. 1. 1993 in s tem
posledično na višino dobička leta 1993,
1994 in 1995.
Avtotehna, d.d., Ljubljana

a) ugotovitev udeležbe in sklepčnosti,
(začasna uprava otvori sejo skupščine in
ugotovi sklepčnost, da skupščina lahko zaseda),
b) konstituiranje skupščine (izvolitev
predsednika, dveh preštevalcev glasov, zapisnikarja in potrditev notarja).
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
za predsednika skupščine – Vasja Kajfež,
za preštevalki glasov – Dušanka Goitan
in Vida Vuga,
za zapisnikarja – Dragica Dolenc.
Za notarska opravila se imenuje notarka
Nevenka Kovačič.
Predlagatelja sklepov pod točko 1. sta
začasni nadzorni svet in začasna uprava
družbe.

2. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave in začasnega nadzornega sveta o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja in ugotovi, da je bila družba Investbiro Koper, d.d., vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru, št. reg.
vložka 1/00205/100.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1995 z mnenjem začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo začasne uprave o poslovanju družbe v letu 1995.
Sestavni del poročila o poslovanju družbe
so računovodski izkazi, z mnenjem pooblaščenega revizorja, ki so podani v skrajšani
obliki kot sledi:

Št. 707/96
Ob-3667
Na podlagi 283. člena zakona o
gospodarskih družbah in točke 7.3 statuta delniške družbe Investbiro Koper,
d.d., Trg Brolo 12, sklicuje začasna
uprava
1. sejo skupščine delničarjev
Investbiro Koper, d.d.,
ki bo dne 19. 9. 1996 ob 12.30 v sejni
dvorani restavracije Pristan (Luški dom) v
Kopru, Vojkovo nabrežje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:

I. Bilanca stanja
v tisoč SIT

1.
Stalna sredstva
1.1.
Neopredmetena dolgoročna sredstva
1.2.
Opredmetena osnovna sredstva
1.3.
Dolgoročne finančne naložbe
2.
Gibljiva sredstva
2.1.
Zaloge
2.2.
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
2.4.
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
2.5.
Kratkoročne finančne naložbe
2.6.
Denarna sredstva
2.7.
Aktivne časovne razmejitve
Skupaj sredstva (1 + 2)
3.
Kapital
3.1.
Osnovni kapital
3.2.
Vplačani presežek kapitala
3.3.
Rezerve
3.4.a Preneseni čisti dobiček
iz preteklih let
3.4.b Prenesena izguba
preteklih let
3.5.
Revalorizacijski popravek kapitala
3.6.
Nerazdeljena čista izguba
poslovnega leta
4.
Dolgoročne rezervacije
5.
Dolgoročne obveznosti
iz poslovanja
6.
Dolgoročne obveznosti
iz financiranja
7.
Kratkoročne obveznosti
iz financiranja
8.
Kratkoročne obveznosti
iz poslovanja
9.
Pasivne časovne razmejitve
Skupaj obveznosti do virov sredstev
(3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
II. Izkaz uspeha
1.
Čisti prihodki iz prodaje
2.
Kosmati donos iz poslovanja
3.
Stroški blaga, materiala in
storitev
4.
Stroški dela
5.
Amortizacija
6.
Odpisi obratnih sredstev
7.
Rezervacije
8.
Drugi odhodki poslovanja
9.
Izguba iz poslovanja
(1-2-3-4-5-6-7-8-9)
10.
Prihodki od deležev iz dobička
drugih
11. Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja
12. Stroški obresti in drugi odhodki financiranja
13. Izguba iz rednega poslovanja (9 + 10 +11 – 12)
14. Izredni prihodki
15. Izredni odhodki
16. Celotna izguba iz poslovanja (13 – 14 + 15)

180.504
0
171.015
9.489
104.249
0
8.487
75.896
3.668
16.046
152
284.753
199.494
100.000
0
25.000
43.112
–51.346
95.073
–12.345
994
2.549
30.882
7.794
42.539
501
284.753
306.376
306.376
110.645
178.764
17.643
0
0
5.472
–6.149
23
2.200,
9.286,
–13.212,
3.142,
2.275,
–12.345.
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Po mnenju revizijske družbe Audit,
d.o.o., omenjeni računovodski izkazi v vseh
pogledih podajajo resnično in pošteno sliko
finančnega stanja podjetja Investbiro Koper, d.d., na dan 31. 12. 1995 in rezultate
njegovega poslovanja za navedeno leto, v
skladu s splošno sprejetimi računovodskimi
načeli.
4. Razporeditev dobička iz leta 1994 in
kritje izgube iz leta 1993.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček iz
leta 1994 v višini 43,111.725,26 SIT se nameni za pokrivanje izgube iz leta 1993. Del
izgube iz leta 1993 v višini 8,234.157,70
SIT in izguba iz leta 1995 v višini
12,345.251,33 ostajata nepokriti.
Predlagatelj sklepa je začasna uprava
družbe na podlagi mnenja začasnega nadzornega sveta.
5. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Razreši se začasni nadzorni svet v sestavi:
Gorazd Kobal, predsednik,
Drago Bratož, član,
Dunja Kinkela, članica,
Zdravko Leskovic, član,
Mladen Osivnik, član,
Dean Škof, član.
2. Imenuje se nadzorni svet v sestavi:
Jadran Bajec,
Giulio Bonifacio,
Drago Bratož,
Gorazd Kobal,
Lucija Mozetič,
Marija Pregelj.
Predlagatelj sklepa je začasni nadzorni
svet.
6. Nagrada in povračilo stroškov članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
imajo pravico do nagrade, ki znaša za vsako
sejo:
– za predsednika – 22.500 SIT,
– za člana – 18.000 SIT.
Višina nagrade se letno valorizira z rastjo cen na drobno.
Poleg nagrade pripada članom nadzornega sveta še povračilo stroškov za prihod
na seje.
Povračilo stroškov se določi v višini, ki
jo priznava uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki
se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Ur. l. RS, št. 72/93, 43/94,
62/94 in 7/95).
Predlagatelja sklepa sta začasna uprava
in začasni nadzorni svet.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 1996 se imenuje revizijska hiša Audit, d.o.o.
Predlagatelj sklepa je začasni nadzorni
svet.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne
osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu,

število glasov in firma, sedež ter podpis in
žig pooblastitelja.
Gradivo, kot priloga dnevnega reda, za
odločanje na skupščini, je delničarjem na
vpogled v tajništvu, v tajništvu družbe v
Kopru, Trg Brolo 12, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem po objavi tega sklica na sedež družbe.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svoja stališča in o
spreminjevalnih predlogih najkasneje dvanajst dni po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Glasovnice se dvignejo pred vhodom v
dvorano najmanj pol ure pred začetkom seje skupščine.
Glasovnica služi kot vstopnica za udeležbo na seji skupščine.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi
sklic). Kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 13. uri v istih prostorih (drugi sklic). Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Investbiro Koper, d.d.,
začasna uprava

sotni predsednik ali njegov namestnik in
dva člana.
K 6. točki dnevnega reda: v nadzorni
svet se izvoli:
– Rančigaj
Marija
(EMŠO
2411958506071), stanujoča Gomilsko 10A,
Gomilsko,
– Topolovšek
Aleksander
(EMŠO
0903961500400), stanujoč Ulica Koroškega bataljona 13, Ljubljana,
– Lukšič
Branko
(EMŠO
2607952500170), stanujoč Sallaumines 5B,
Trbovlje.
Pravico udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani
v delniški knjigi na dan 6. 9. 1996 in bodo
ostali vpisani do konca zasedanja skupščine.
Za uresničevanje glasovalnih pravic na
skupščini, lahko pooblastite poslovno sposobno fizično osebo ali borzno-posredniško
družbo, da vas zastopa na skupščini. Pooblastilo za zastopanje izpolnite in podpišite
na obrazcu, ki ga bo vaš pooblaščenec oddal pred sejo skupščine. Delničarje – pravne osebe zastopa na skupščini zastopnik ali
pooblaščenec, ki se mora izkazati s pooblastilom za zastopanje.
Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe
lastništva, firme ali imena, sedeža firme oziroma prebivališča, žiro računa, občine bivanja...) obvezno pisno javite na naslov Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg republike 3.
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim
redom je na razpolago na sedežu družbe
vsak dan med 9. in 12. uro.
Finmedie, d.d.,
nadzorni svet

Št. 25/96
Ob-3675
Vabilo delničarjem Finmedie, d.d., Ljubljana na
letno skupščino,
ki bo v sredo, 11. septembra 1996 ob
13. uri na sedežu družbe Šmartinska 152,
Ljubljana (avla Blagovne borze).
Registracija udeležencev skupščine se bo
pričela 30 minut pred začetkom zasedanja.
Predlog dnevnega reda
1. Volitve organov skupščine.
2. Preiskus letnega poročila 1995.
3. Razporeditev dobička.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1996.
5. Spremembe statuta.
6. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: izvoli se predsednika skupščine in dva preštevalca glasov.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo 1995.
K 3. točki dnevnega reda: dobiček v znesku 119,560.434,38 SIT se razporedi:
– v znesku 48,164.000 SIT za dividende
in
– v znesku 71,396.434,38 SIT za rezerve
družbe.
V rezerve družbe se razporedi tudi revalorizacijski popravek prenesenega dobička
iz leta 1994 v znesku 3,021.647,80 SIT.
Za vsako delnico se izplača dividenda v
bruto višini 1.000 SIT.
K 4. točki dnevnega reda: za revizorja za
poslovno leto 1996 se imenuje podjetje P &
S Revizija, d.o.o., Ljubljana.
K 5. točki dnevnega reda: spremeni se
točka 09.28. prvi odstavek, tako da glasi:
nadzorni svet ima 5 članov.
Spremeni se točka 09.38., tako da glasi:
nadzorni svet je sklepčen, če so na seji pri-

Št. 85/96
Ob-3643
Na podlagi 4. člena statuta delniške družbe CDE nove tehnologije sklicujem
2. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove
tehnologije,
ki bo dne 5. septembra 1996 ob 12.30 v
prostorih družbe, Cesta v Kleče 12, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija za izvedbo skupščine, zapisnikar in notar.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.
3. Poročilo o izvedbi sklepov 1. redne
skupščine z dne 22. avgusta 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
izvedbi sklepov 1. redne skupščine z dne
22. avgusta 1995.
4. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 1995
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1995.
5. Predlog razdelitve čistega dobička
Predlog sklepa: sprejme se predlog razdelitve čistega dobička.
6. Razširitev dejavnosti družbe in sprememba uradnega sedeža delniške družbe
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Predlog sklepa: dejavnost družbe se razširi in spremeni se sedež družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih družbe
CDE nove tehnologije, Cesta v Kleče 12,
Ljubljana, vsak dan od 8. do 13. ure. Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu obvestila sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge na sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Sklepi se sprejemajo z dvotretjinsko večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino v zameno za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
CDE nove tehnologije,
Ljubljana
direktor

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet, predlaga v izvolitev predstavnike delničarjev.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta po predlogu začasnega nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja
Začasni nadzorni svet, predlaga za pooblaščenega revizorja za leto 1996 Revizijsko
družbo RFR – Ernst & Young.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 1996 skupščina imenuje RFR –
Ernst & Young revizijska družba d.o.o.
8. Vprašanja in odgovori
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
v korist katerih so delnice družbe na dan 2.
9. 1996 vknjižene na računu vrednostnih
papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi oziroma njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci, ki imajo pisna pooblastila.
Udeležbo na skupščini je potrebno najaviti pisno upravi družbe najpozneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, na sejo skupščine pa je zaradi ureditve formalnosti potrebno priti eno uro pred začetkom seje.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem, na sedežu družbe od dneva objave.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo skladno s 44. členom statuta ponovno
zasedanje istega dne ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala
(drugi sklic).
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Sestanek notranjih delničarjev bo dne 19.
8. 1996 v sejni sobi Tekstil-a ob 12. uri.
Tekstil, d.d.,
začasna uprava

– pravico do upravljanja, tako da vsaka
delnica nosi en glas,
– so prenosljive,
– sorazmerno pravico do dividende,
– pravico v primeru stečaja oziroma likvidacije do sorazmernega deleža iz ostanka
stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu
prednostnih delničarjev.
Za delnice z oznako “F” in prednostne
delnice razreda II (delnice iz 29. člena
ZLPP) ima podjetje-izdajatelj pri odkupu
delnic, predkupno pravico, ki jo lahko uveljavlja v roku 45 dni po prejemu obvestila o
eventualni prodaji.
Delnice in kupnina se prodajajo kot en
paket, ki obsega:

Št-144
Ob-3673
Začasna uprava delniške družbe in začasni nadzorni svet Tekstil d.d. na podlagi 40.
člena statuta Tekstil d.d., sklicuje
1. redno sejo skupščine
Tekstil d.d.,
ki bo v četrtek 12. septembra 1996 ob
12. uri v prostorih jedilnice Tekstil-a
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o imenovanju zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov, notarja in predsedujočega skupščine.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
3. Sprejem poslovnika skupščine.
Začasni nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem poslovnik o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.
4. Poslovno poročilo začasne uprave za
leto 1995.
Na predlog začasne uprave in mnenju
začasnega nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep:
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo začasne uprave za leto 1995.
5. Predlog delitve dobička za leto 1993,
1994 in 1995.
Na predlog začasne uprave in mnenju
začasnega nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep:
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček iz leta 1993, 1994 in 1995 ostane nerazporejen.

Razne objave
Št. 41/96
Ob-3672
Na podlagi 35. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93 in 43/93) (ZLPP) in
3. člena uredbe o načinu prodaje delnic v
lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj,
ter pravil razpisnega postopka - priloga A
(Ur. l. RS, št. 6/94) (uredba), Sklad RS za
razvoj, d.d., Ljubljana Kotnikova 28, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic
oziroma poslovnih deležev
(v nadaljevanju delnice), ki so jih na
Sklad prenesla podjetja v procesu
lastninskega preoblikovanja na podlagi
določil ZLPP
Delnice, ki so predmet prodaje, se glasijo na ime in dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

1. ABC POMURKA TP VESNA LJUTOMER, GLAVNI TRG 005, 9240 LJUTOMER
Matična številka: 5025001
Številka: 1
Št. delnic: 10.556
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 33.749 delnic oziroma 63,94%
Inter. razdelitev: 10.556 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.475 delnic oziroma
16,06%
2. ABC TABOR GROSUPLJE, ADAMIČEVA CESTA 014, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5030838
Številka: 1
Št. delnic: 77.454
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 241.555 delnic oziroma 62,37%
Inter. razdelitev: 77.455 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 68.262 delnic oziroma
17,63%
3. AGEA NOVA GORICA, VOJKOVA ULICA 007, 5210 ANHOVO
Matična številka: 5278864
Številka: 1
Št. delnic: 31
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 61 delnic oziroma 40,40%
Inter. razdelitev: 30 delnic oziroma
19,87%
Notr. odkup: 60 delnic oziroma 39,73%
4. ALPDOM RADOVLJICA, CANKARJEVA ULICA 027, 4240 RADOVLJICA
Matična številka: 5072247
Številka: 1
Št. delnic: 9.563
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 19.125 delnic oziroma 40%
Javna prodaja: 28.691 delnic oziroma
60%
5. ALPETOUR REMONT KRANJ,
LJUBLJANSKA CESTA-DEL 022, 4000
KRANJ
Matična številka: 5097134
Številka: 1
Št. delnic: 9.761
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Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.100 delnic oziroma 71,91%
Inter. razdelitev: 9.761 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.948 delnic oziroma 8,09%

Inter. razdelitev: 6.760 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.258 delnic oziroma 3,72%

Matična številka: 5039541
Številka: 2
Št. delnic: 144
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 77.766 delnic oziroma 40,30%
Inter. razdelitev: 38.594 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 76.612 delnic oziroma
39,70%

6. AS DOMŽALE-BUS DOMŽALE,
LJUBLJANSKA CESTA 001, 1230 DOMŽALE
Matična številka: 5704065
Številka: 1
Št. delnic: 1.175
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.028 delnic oziroma 68,56%
Inter. razdelitev: 1.175 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 672 delnic oziroma 11,44%
7. AUTOCOMMERCE D.D. LJUBLJANA, DUNAJSKA 122, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5002753
Številka: 1
Št. delnic: 183.771
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,945.747 delnic oziroma
71,01%
Inter. razdelitev: 544.663 delnic oziroma 19,88%
Notr. odkup: 249.525 delnic oziroma
9,11%
8. AUTOCOMMERCE D.D. LJUBLJANA, DUNAJSKA 122, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5002753
Številka: 2
Št. delnic: 183.771
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,945.747 delnic oziroma
71,01%
Inter. razdelitev: 544.663 delnic oziroma 19,88%
Notr. odkup: 249.525 delnic oziroma
9,11%
9. AUTOCOMMERCE D.D. LJUBLJANA, DUNAJSKA 122, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5002753
Številka: 3
Št. delnic: 183.769
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,945.747 delnic oziroma
71,01%
Inter. razdelitev: 544.663 delnic oziroma 19,88%
Notr. odkup: 249.525 delnic oziroma
9,11%
10. AVTOBUSNO PODJETJE GORICA NOVA GORICA, KIDRIČEVA
ULICA 020, 5000 NOVA GORICA
Matična številka: 5143373
Številka: 1
Št. delnic: 6.760
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.782 delnic oziroma 76,28%

11. AVTOBUSNO PODJETJE GORICA NOVA GORICA, KIDRIČEVA
ULICA 020, 5000 NOVA GORICA
Matična številka: 5143373
Številka: 2
Št. delnic: 7.230 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.782 delnic oziroma 76,28%
Inter. razdelitev: 6.760 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.258 delnic oziroma 3,72%
12. AVTOPRODAJA NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 020, 5000
NOVA GORICA
Matična številka: 5143411
Številka: 1
Št. delnic: 215
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 431 delnic oziroma 40,06%
Inter. razdelitev: 215 delnic oziroma
19,98%
Notr. odkup: 430 delnic oziroma 39,96%
13. AVTORSKA AGENCIJA ZA SLOVENIJO LJ., SLOVENSKA CESTA 047,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5147611
Številka: 1
Št. delnic: 4.501
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.003 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 4.501 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.003 delnic oziroma 40%
14. BIROSTROJ COMPUTERS MARIBOR, GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5071739
Številka: 1
Št. delnic: 83.450
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 288.017 delnic oziroma 69,03%
Inter. razdelitev: 61.143 delnic oziroma
14,65%
Notr. odkup: 68.088 delnic oziroma
16,32%
15. BOHOR ŽAGA IN FURNIRNICA
ŠENTJUR PRI CELJU, CESTA LEONA
DOBROTINŠKA 009, 3230 ŠENTJUR
PRI CELJU
Matična številka: 5039509
Številka: 1
Št. delnic: 51.634
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 118.579 delnic oziroma 45,93%
Inter. razdelitev: 49.284 delnic oziroma
19,09%
Notr. odkup: 48.999 delnic oziroma
18,98%
Javna prodaja: 41.307 delnic oziroma 16%
16. BOHOR LESNA OPREMA MESTINJE, MESTINJE 6, 3241 PODPLAT

17. CERTUS AVTOBUSNI PROMET
MARIBOR, LINHARTOVA ULICA 022,
2000 MARIBOR
Matična številka: 5263433
Številka: 1
Št. delnic: 76.639
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.279 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 76.639 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 153.279 delnic oziroma 40%
18. CIMOS INTERNATIONAL KOPER, CESTA MAREŽGANSKEGA
UPORA 002, 6000 KOPER
Matična številka: 5040302
Številka: 1
Št. delnic: 142.268
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 890.996 delnic oziroma 88,15%
Inter. razdelitev: 119.772 delnic oziroma 11,85%
19. CIMOS INTERNATIONAL KOPER, CESTA MAREŽGANSKEGA
UPORA 002, 6000 KOPER
Matična številka: 5040302
Številka: 2
Št. delnic: 142.267
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 890.996 delnic oziroma 88,15%
Inter. razdelitev: 119.772 delnic oziroma 11,85%
20. CIMOS INTERNATIONAL KOPER, CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER
Matična številka: 5040302
Številka: 3
Št. delnic: 134.769 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 890.996 delnic oziroma 88,15%
Inter. razdelitev: 119.772 delnic oziroma 11,85%
21. CIMOS INTERNATIONAL KOPER, CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER
Matična številka: 5040302
Številka: 4
Št. delnic: 134.769 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 890.996 delnic oziroma 88,15%
Inter. razdelitev: 119.772 delnic oziroma 11,85%
22. CIMOS INTERNATIONAL KOPER, CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER
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Matična številka: 5040302
Številka: 5
Št. delnic: 134.769 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 890.996 delnic oziroma 88,15%
Inter. razdelitev: 119.772 delnic oziroma 11,85%

Matična številka: 5254132
Številka: 2
Št. delnic: 137.095
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 959.503 delnic oziroma 69,99%
Inter. razdelitev: 274.190 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 137.259 delnic oziroma
10,01%

Inter. razdelitev: 94.673 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 38.492 delnic oziroma 8,13%

23. CPZT LJUBLJANA, AŠKERČEVA 009, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5284155
Številka: 1
Št. delnic: 159
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 315 delnic oziroma 39,97%
Inter. razdelitev: 159 delnic oziroma
20,18%
Notr. odkup: 314 delnic oziroma 39,85%
Dokapitalizacija: 712 delnic oziroma
90,36%
24. ČP GLAS KRANJ, ULICA MOŠA
PIJADE 001, 4000 KRANJ
Matična številka: 5132045
Številka: 1
Št. delnic: 6.465
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 21.660 delnic oziroma 67,01%
Inter. razdelitev: 6.465 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 4.198 delnic oziroma
12,99%
25. DELO-REPROSTUDIO
LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 005, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5438012
Številka: 1
Št. delnic: 30.557
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 61.732 delnic oziroma 40,40%
Inter. razdelitev: 30.557 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 60.496 delnic oziroma
39,60%
26. DIMNIKAR RADEČE, TITOVA
ULICA 010, 1433 RADEČE
Matična številka: 5144744
Številka: 1
Št. delnic: 96
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 192 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 96 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 192 delnic oziroma 40%
27. DO STEKLARNA HRASTNIK,
CESTA 1. MAJA 014, 1430 HRASTNIK
Matična številka: 5254132
Številka: 1
Št. delnic: 137.096
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 959.503 delnic oziroma 69,99%
Inter. razdelitev: 274.190 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 137.259 delnic oziroma
10,01%
28. DO STEKLARNA HRASTNIK,
CESTA 1. MAJA 014, 1430 HRASTNIK

29. DORO IZOLA, CONA MESTNE
INDUSTRIJE 999, 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5159644
Številka: 2
Št. delnic: 53.301 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 163.689 delnic oziroma 77,02%
Inter. razdelitev: 42.508 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.343 delnic oziroma 2,98%
30. DRAVINJSKI DOM SLOVENSKE
KONJICE, CELJSKA CESTA 002, 3210
SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 5025893
Številka: 1
Št. delnic: 43.312
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 86.624 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 43.312 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 50.458 delnic oziroma
23,30%
Javna prodaja: 36.166 delnic oziroma
16,70%
31. DRUŽBENO PODJETJE STANOVANJSKI SERVIS PTUJ, JADRANSKA
ULICA 012, 2250 PTUJ
Matična številka: 5387213
Številka: 1
Št. delnic: 493
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.163 delnic oziroma 47,24%
Inter. razdelitev: 492 delnic oziroma
19,98%
Notr. odkup: 807 delnic oziroma 32,78%
32. DVZ PONIKVE PONIKVE, PONIKVE 076, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE
Matična številka: 5496357
Številka: 1
Št. delnic: 3.661
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.323 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 3.661 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 7.322 delnic oziroma 40%
33. ELEKTRO LJUBLJANA TOZD
ELEKTRO SERVISI LJUBLJANA,
GLAVARJEVA ULICA 014, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5044073
Številka: 1
Št. delnic: 94.673
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 340.200 delnic oziroma 71,87%

34. ELEKTROMATERIAL LENDAVA, KOLODVORSKA ULICA 008, 9220
LENDAVA
Matična številka: 5041805
Številka: 1
Št. delnic: 33.660
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 79.105 delnic oziroma 47%
Inter. razdelitev: 32.088 delnic oziroma
19,07%
Notr. odkup: 57.107 delnic oziroma
33,93%
35. ELEKTRON INVALIDSKA DELAVNICA GORENJE SKOPICE, GORENJE SKOPICE 46, 8262 KRŠKA VAS
Matična številka: 5231922
Številka: 2
Št. delnic: 6.880 Nom. vr. delnice:1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 62.266 delnic oziroma 71,68%
Inter. razdelitev: 17.373 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 7.228 delnic oziroma 8,32%
36. EMONA FARMA IHAN, BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE
Matična številka: 5403693
Številka: 1
Št. delnic: 168.549
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 485.233 delnic oziroma 57,87%
Inter. razdelitev: 166.859 delnic oziroma 19,90%
Notr. odkup: 186.426 delnic oziroma
22,23%
37. EMONA RIBARSTVO LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 17, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5151716
Številka: 2
Št. delnic: 5.359
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.982 delnic oziroma 72,01%
Inter. razdelitev: 13.875 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 5.554 delnic oziroma 8%
38. EMONA TISKARNA LJUBLJANA, ŠMARTINSKA CESTA 130, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5308119
Številka: 2
Št. delnic: 164
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.483 delnic oziroma 71,78%
Inter. razdelitev: 413 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 170 delnic oziroma 8,23%
39. ERCI IDRIJA, ULICA STANETA
ROZMANA 019, 5280 IDRIJA
Matična številka: 5063710
Številka: 1
Št. delnic: 33
Nom. vr. delnice: 10.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65 delnic oziroma 40,12%
Inter. razdelitev: 32 delnic oziroma
19,76%
Notr. odkup: 65 delnic oziroma 40,12%

Matična številka: 5000661
Številka: 1
Št. delnic: 2.364
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.370 delnic oziroma 70,80%
Inter. razdelitev: 2.364 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.088 delnic oziroma 9,20%

51. GRUDA SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 033, 6210 SEŽANA
Matična številka: 5002842
Številka: 1
Št. delnic: 911
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.821 delnic oziroma 39,97%
Inter. razdelitev: 913 delnic oziroma
20,04%
Notr. odkup: 1.822 delnic oziroma
39,99%

40. FERRALIT ŽALEC, CESTA ŽALSKEGA TABORA 010, 3310 ŽALEC
Matična številka: 5033055
Številka: 1
Št. delnic: 74.668
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 199.540 delnic oziroma 53,45%
Inter. razdelitev: 59.566 delnic oziroma
15,95%
Notr. odkup: 114.234 delnic oziroma
30,60%
41. GORENJSKA
OBLAČILA
KRANJ, BLEIWEISOVA CESTA 030,
64000 KRANJ
Matična številka: 5036682
Številka: 1
Št. delnic: 5.963
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.303 delnic oziroma 54,68%
Inter. razdelitev: 5.963 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 7.548 delnic oziroma
25,32%
42. GORJANCI SERVISNA DEJAVNOST d.o.o., VAVTA VAS 36, 8351
STRAŽA
Matična številka: 5828252
Številka: 1
Št. delnic: 30
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 30 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 60 delnic oziroma 40%
43. GORJANCI-AVTOBUSNI PROMET, TOPLOŠKA CESTA B.Š., 8000
NOVO MESTO
Matična številka: 5828201
Številka: 1
Št. delnic: 27.984
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 99.253 delnic oziroma 70,94%
Inter. razdelitev: 27.984 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 12.682 delnic oziroma
9,06%
44. GOSTINSKO PODJETJE ČRNUČE LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 370, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5000491
Številka: 1
Št. delnic: 8.236
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.766 delnic oziroma 55,28%
Inter. razdelitev: 5.937 delnic oziroma
14,42%
Notr. odkup: 12.481 delnic oziroma
30,30%
45. GOSTINSKO PODJETJE SEVNICA, TRG SVOBODE 001, 8290 SEVNICA

46. GOSTINSKO PODJETJE DAJDAM LJUBLJA., RESLJEVA CESTA
048, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5001170
Številka: 1
Št. delnic: 12.506
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.071 delnic oziroma 56,09%
Inter. razdelitev: 12.506 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 14.951 delnic oziroma
23,91%
47. GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE, STANETOVA ULICA 020, 3000
CELJE
Matična številka: 5002915
Številka: 1
Št. delnic: 27.702
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 97.642 delnic oziroma 71,84%
Inter. razdelitev: 26.661 delnic oziroma
19,62%
Notr. odkup: 11.606 delnic oziroma
8,54%
48. GP POMURSKI TISK MURSKA
SOBOTA, LENDAVSKA ULICA 001,
9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5039924
Številka: 1
Št. delnic: 39.172
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.342 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 39.171 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 78.342 delnic oziroma 40%

52. HOTEL SLAVIJA MARIBOR,
ULICA VITA KRAJGHERJA 003, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5004870
Številka: 1
Št. delnic: 8.774
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 28.267 delnic oziroma 87,01%
Inter. razdelitev: 4.220 delnic oziroma
12,99%
53. HOTEL SLAVIJA MARIBOR,
ULICA VITA KRAJGHERJA 003, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5004870
Številka: 2
Št. delnic: 12.995 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 28.267 delnic oziroma 87,01%
Inter. razdelitev: 4.220 delnic oziroma
12,99%
54. HOTEL TURIST LJUBLJANA,
DALMATINOVA ULICA 015, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5308313
Številka: 1
Št. delnic: 11.674
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 26.526 delnic oziroma 45,45%
Inter. razdelitev: 11.267 delnic oziroma
19,30%
Notr. odkup: 20.579 delnic oziroma
35,25%

49. GRADBENIK TOLMIN, POLJUBINJ 089, 5220 TOLMIN
Matična številka: 5456550
Številka: 1
Št. delnic: 723
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.445 delnic oziroma 39,98%
Inter. razdelitev: 723 delnic oziroma
20,01%
Notr. odkup: 1.446 delnic oziroma
40,01%

55. HOTELI RIVIERA PORTOROŽ,
OBALA 033, 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
Matična številka: 5004888
Številka: 1
Št. delnic: 46.278
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 142.519 delnic oziroma 91,42%
Inter. razdelitev: 13.384 delnic oziroma
8,58%

50. GRADBENO PODJETJE PTUJ,
OSOJNIKOVA CESTA 009, 2250 PTUJ
Matična številka: 5387221
Številka: 1
Št. delnic: 5.334
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.668 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 5.334 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 10.668 delnic oziroma 40%

56. HOTELI RIVIERA PORTOROŽ,
OBALA 033, 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
Matična številka: 5004888
Številka: 2
Št. delnic: 31.181 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 142.519 delnic oziroma 91,42%
Inter. razdelitev: 13.384 delnic oziroma
8,58%
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57. HOTELI RIVIERA PORTOROŽ,
OBALA 033, 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
Matična številka: 5004888
Številka: 3
Št. delnic: 31.180 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 142.519 delnic oziroma 91,42%
Inter. razdelitev: 13.384 delnic oziroma
8,58%

63. INDE SEVNICA, TRG SVOBODE
013, 8290 SEVNICA
Matična številka: 5317843
Številka: 1
Št. delnic: 576
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.152 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 576 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.152 delnic oziroma 40%

Inter. razdelitev: 1,442.140 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 1,590.860 delnic oziroma
22,06%

58. HOTELI SLOVENJ GRADEC,
GLAVNI TRG 43, 2380 SLOVENJ
GRADEC
Matična številka: 5001285
Številka: 2
Št. delnic: 446
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.050 delnic oziroma 46,95%
Inter. razdelitev: 5.133 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.484 delnic oziroma
33,05%

64. INDIP LENDAVA, INDUSTRIJSKA ULICA 002, 9220 LENDAVA
Matična številka: 5461723
Številka: 1
Št. delnic: 5.677
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.355 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 5.677 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 11.355 delnic oziroma 40%

59. HTP BELVEDERE IZOLA, VELIKI TRG 11, 6310 IZOLA
Matična številka: 5097266
Številka: 1
Št. delnic: 8.688
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.061 delnic oziroma 58,20%
Inter. razdelitev: 8.397 delnic oziroma
19,50%
Notr. odkup: 9.602 delnic oziroma
22,30%
60. IGEA NAZARJE, SAVINJSKA
CESTA 2, 3331 NAZARJE
Matična številka: 5052742
Številka: 1
Št. delnic: 3.590
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.905 delnic oziroma 71,92%
Inter. razdelitev: 3.588 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.450 delnic oziroma 8,08%
61. IMP TOVARNA ARMATUR
IVANČNA GORICA, LJUBLJANSKA
CESTA 043, 1295 IVANČNA GORICA
Matična številka: 5504821
Številka: 1
Št. delnic: 85.752
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 272.736 delnic oziroma 91,90%
Inter. razdelitev: 24.032 delnic oziroma
8,10%
62. IMP TOVARNA ARMATUR
IVANČNA GORICA, LJUBLJANSKA
CESTA 043, 1295 IVANČNA GORICA
Matična številka: 5504821
Številka: 2
Št. delnic: 118.707 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 272.736 delnic oziroma 91,90%
Inter. razdelitev: 24.032 delnic oziroma
8,10%

65. INDOS LJUBLJANA, INDUSTRIJSKA CESTA 003, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5034469
Številka: 1
Št. delnic: 46.900
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 157.671 delnic oziroma 67,24%
Inter. razdelitev: 34.129 delnic oziroma
14,55%
Notr. odkup: 42.701 delnic oziroma
18,21%
66. INTEGRAL ČRNOMELJ, BELOKRANJSKA CESTA 022, 8340 ČRNOMELJ
Matična številka: 5455111
Številka: 1
Št. delnic: 13.154
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.724 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 13.154 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.892 delnic oziroma
13,52%
67. INTEGRAL ČRNOMELJ, BELOKRANJSKA CESTA 22, 8340 ČRNOMELJ
Matična številka: 5455111
Številka: 2
Št. delnic: 4.354
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.724 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 13.154 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.892 delnic oziroma
13,52%
68. INTEREUROPA KOPER, VOJKOVO NABREŽJE 32, 6000 KOPER
Matična številka: 5001684
Številka: 6
Št. delnic: 23.744
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4,177.700 delnic oziroma 57,94%

69. IRA INŽENIRING RADOVLJICA, GORENJSKA CESTA 026, 4240 RADOVLJICA
Matična številka: 5286522
Številka: 1
Št. delnic: 399
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.433 delnic oziroma 71,97%
Inter. razdelitev: 398 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 160 delnic oziroma 8,04%
70. ISKRA INVEST LJUBLJANA,
STEGNE 025, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5044995
Številka: 1
Št. delnic: 22.278
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 66.286 delnic oziroma 59,51%
Inter. razdelitev: 17.403 delnic oziroma
15,62%
Notr. odkup: 27.702 delnic oziroma
24,87%
71. ISKRA KIBERNETIKA MEHANIZMI LIPNICA, LIPNICA 008, 4245
KROPA
Matična številka: 5045134
Številka: 1
Št. delnic: 39.368
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 113.519 delnic oziroma 57,67%
Inter. razdelitev: 25.830 delnic oziroma
13,12%
Notr. odkup: 57.493 delnic oziroma
29,21%
72. ISKRA KONDENZATORJI SEMIČ, VRTAČA PRI SEMIČU 001, 8333
SEMIČ
Matična številka: 5045762
Številka: 1
Št. delnic: 90.698
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 181.396 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 90.698 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 181.396 delnic oziroma
40%
73. ISTRABENZ KOPER, FERRARSKA ULICA 007, 6000 KOPER
Matična številka: 5000025
Številka: 1
Št. delnic: 182.977
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,687.016 delnic oziroma
37,73%
Inter. razdelitev: 670.971 delnic oziroma 15,01%
Notr. odkup: 1,117.714 delnic oziroma
25%
Javna prodaja: 995.157 delnic oziroma
22,26%
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74. ISTRABENZ KOPER, FERRARSKA ULICA 007, 6000 KOPER
Matična številka: 5000025
Številka: 2
Št. delnic: 182.977
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,687.016 delnic oziroma
37,73%
Inter. razdelitev: 670.971 delnic oziroma 15,01%
Notr. odkup: 1,117.714 delnic oziroma
25%
Javna prodaja: 995.157 delnic oziroma
22,26%

79. JATA-REJA DOMŽALE, SLOMŠKOVA ULICA 030, 1230 DOMŽALE
Matična številka: 5100267
Številka: 1
Št. delnic: 20.310
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.085 delnic oziroma 51,23%
Inter. razdelitev: 17.234 delnic oziroma
18,36%
Notr. odkup: 2.260 delnic oziroma 2,41%
Javna prodaja: 26.280 delnic oziroma
28%

Skladi: 84.574 delnic oziroma 76,58%
Inter. razdelitev: 18.914 delnic oziroma
17,12%
Notr. odkup: 6.953 delnic oziroma 6,30%
Dokapitalizacija: 148.000 delnic oziroma 134,01%

75. ISTRABENZ KOPER, FERRARSKA ULICA 007, 6000 KOPER
Matična številka: 5000025
Številka: 3
Št. delnic: 182.977
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,687.016 delnic oziroma
37,73%
Inter. razdelitev: 670.971 delnic oziroma 15,01%
Notr. odkup: 1,117.714 delnic oziroma
25%
Javna prodaja: 995.157 delnic oziroma
22,26%
76. ISTRABENZ KOPER, FERRARSKA ULICA 007, 6000 KOPER
Matična številka: 5000025
Številka: 4
Št. delnic: 182.976
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,687.016 delnic oziroma
37,73%
Inter. razdelitev: 670.971 delnic oziroma 15,01%
Notr. odkup: 1,117.714 delnic oziroma
25%
Javna prodaja: 995.157 delnic oziroma
22,26%
77. IZR ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 066, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5042097
Številka: 1
Št. delnic: 6.110
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.167 delnic oziroma 59,46%
Inter. razdelitev: 6.110 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.275 delnic oziroma 20,54%
78. JATA-MESO LJUBLJANA, HLADILNIŠKA POT 037, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5100232
Številka: 1
Št. delnic: 3.995
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.991 delnic oziroma 25,46%
Inter. razdelitev: 11.415 delnic oziroma
36,36%
Notr. odkup: 1.218 delnic oziroma 3,88%
Javna prodaja: 10.768 delnic oziroma
34,30%
Dokapitalizacija: 34.246 delnic oziroma
109,09%

80. JAVOR PIVKA, KOLODVORSKA CESTA 009, 6257 PIVKA
Matična številka: 5038634
Številka: 1
Št. delnic: 117.478
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 510.298 delnic oziroma 43,44%
Inter. razdelitev: 234.955 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 429.524 delnic oziroma
36,56%
81. JAVOR PIVKA, KOLODVORSKA CESTA 009, 6257 PIVKA
Matična številka: 5038634
Številka: 2
Št. delnic: 117.477
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 510.298 delnic oziroma 43,44%
Inter. razdelitev: 234.955 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 429.524 delnic oziroma
36,56%
82. JERUZALEM ORMOŽ GOSTINSTVO, PTUJSKA CESTA 012, 2270
ORMOŽ
Matična številka: 5098602
Številka: 2
Št. delnic: 566 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.049 delnic oziroma 42,67%
Inter. razdelitev: 4.241 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 7.916 delnic oziroma
37,33%
83. JERUZALEM ORMOŽ KMETIJSTVO, PTUJSKA CESTA 012, 2270
ORMOŽ
Matična številka: 5098629
Številka: 2
Št. delnic: 112 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.960 delnic oziroma 40,27%
Inter. razdelitev: 8.424 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 16.736 delnic oziroma
39,73%
84. JULON LJUBLJANA, LETELIŠKA CESTA 15, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5005485
Številka: 3
Št. delnic: 4.958
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:

85. KLJUČAVNIČARSTVO
POSTOJNA, TRŽAŠKA CESTA 024, 6230
POSTOJNA
Matična številka: 5016487
Številka: 1
Št. delnic: 55
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 109 delnic oziroma 40,07%
Inter. razdelitev: 54 delnic oziroma
19,86%
Notr. odkup: 109 delnic oziroma 40,07%
86. KMETIJSTVO VIPAVA ŠEMPETER PRI GORICI, CESTA GORIŠKE
FRONTE 011, 5290 ŠEMPETER PRI
GORICI
Matična številka: 5149983
Številka: 1
Št. delnic: 22.264
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.150 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 22.264 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.906 delnic oziroma 8%
87. KOP BREŽICE, CESTA PRVIH
BORCEV 009, 8250 BREŽICE
Matična številka: 5067545
Številka: 1
Št. delnic: 8.226
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.452 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 8.226 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 16.452 delnic oziroma 40%
88. KORATUR PREVALJE, PERZONALI 048, 2391 PREVALJE
Matična številka: 5410711
Številka: 1
Št. delnic: 47.121
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 162.460 delnic oziroma 68,96%
Inter. razdelitev: 47.121 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 26.021 delnic oziroma
11,04%
89. KOVINASTROJ GROSUPLJE,
ADAMIČEVA CESTA 036, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5034370
Številka: 1
Št. delnic: 37.520
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 81.368 delnic oziroma 43,37%
Inter. razdelitev: 37.007 delnic oziroma
19,73%
Notr. odkup: 69.225 delnic oziroma
36,90%
90. KOVINSKA INDUSTRIJA VRANSKO, VRANSKO 57, 3305 VRANSKO
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Matična številka: 5110564
Številka: 2
Št. delnic: 1.130
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 30.575 delnic oziroma 46,94%
Inter. razdelitev: 13.028 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 21.537 delnic oziroma
33,06%

Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%

Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%

91. KOVINTRADE ZUNANJA TRGOVINA, MARIBORSKA CESTA 007,
3000 CELJE
Matična številka: 5025524
Številka: 1
Št. delnic: 4.414
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.828 delnic oziroma 7,70%
Inter. razdelitev: 22.929 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 17.198 delnic oziroma
15%
Javna prodaja: 65.695 delnic oziroma
57,30%
92. KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 1
Št. delnic: 95.724
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma
38,88%
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%
93. KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 2
Št. delnic: 95.724
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma
38,88%
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%
94. KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 3
Št. delnic: 95.724
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma
38,88%
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%

95. KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 4
Št. delnic: 95.724
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma 38,88%
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%
96. KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 5
Št. delnic: 57.863
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma 38,88%
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%
97. KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 6
Št. delnic: 47.862
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma 38,88%
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%
98. KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 7
Št. delnic: 47.862
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma 38,88%
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%
99. KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 8
Št. delnic: 31.908
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma 38,88%

100. KRKA TOVARNA ZDRAVIL
NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 9
Št. delnic: 31.908
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma
38,88%
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%
101. KRKA TOVARNA ZDRAVIL
NOVO MESTO, CESTA HEROJEV 045,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5043611
Številka: 10
Št. delnic: 31.908
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma
38,88%
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziroma 16,81%
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma
7,14%
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma
37,17%
102. KSP SEŽANA, PARTIZANSKA
CESTA 2, 6210 SEŽANA
Matična številka: 5073260
Številka: 2
Št. delnic: 5.657
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 97.890 delnic oziroma 71,44%
Inter. razdelitev: 27.405 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 11.728 delnic oziroma
8,56%
103. LABOD NOVO MESTO, CESTA
HEROJEV 029, 8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5037158
Številka: 1
Št. delnic: 178.735
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 357.469 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 178.735 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 357.471 delnic oziroma
40%
104. LESNA LITIJA, ZAGORICA
001, 1270 LITIJA
Matična številka: 5038057
Številka: 1
Št. delnic: 93.033
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 250.777 delnic oziroma 53,91%
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Inter. razdelitev: 86.983 delnic oziroma
18,70%
Notr. odkup: 127.404 delnic oziroma
27,39%

Matična številka: 5515564
Številka: 1
Št. delnic: 11.705
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.409 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 11.705 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 23.409 delnic oziroma 40%

116. MIKRO ADA CRU LJUBLJANA,
PARMOVA ULICA 041, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5503868
Številka: 1
Št. delnic: 305
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 611 delnic oziroma 40,01%
Inter. razdelitev: 305 delnic oziroma
19,98%
Notr. odkup: 611 delnic oziroma 40,01%

105. LESNINA INŽENIRING LJUBLJANA, PARMOVA ULICA 053, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5213436
Številka: 1
Št. delnic: 2.592
Nom. vr. delnice: 20.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.902 delnic oziroma 53,27%
Inter. razdelitev: 2.591 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.463 delnic oziroma 26,73%
106. LESONIT ILIRSKA BISTRICA,
ULICA NIKOLA TESLA 11, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Matična številka: 5037816
Številka: 2
Št. delnic: 336
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 170.548 delnic oziroma 40,32%
Inter. razdelitev: 84.602 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 167.861 delnic oziroma
39,68%
107. LIKO VRHNIKA, TRŽAŠKA
CESTA 028, 1360 VRHNIKA
Matična številka: 5316766
Številka: 1
Št. delnic: 151.567
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 321.398 delnic oziroma 42,41%
Inter. razdelitev: 150.462 delnic oziroma 19,85%
Notr. odkup: 285.975 delnic oziroma
37,74%
108. LIP OTROŠKO POHIŠTVO
POLJČANE, BISTRIŠKA CESTA 002,
2319 POLJČANE
Matična številka: 5494079
Številka: 1
Št. delnic: 5.521
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.938 delnic oziroma 46,87%
Inter. razdelitev: 5.489 delnic oziroma
19,88%
Notr. odkup: 9.179 delnic oziroma 33,25%
109. LIP POHIŠTVO SLOV. KONJICE, LIPTOVSKA ULICA 034, 3210
SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 5515548
Številka: 1
Št. delnic: 78.549
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 170.447 delnic oziroma 43,40%
Inter. razdelitev: 77.566 delnic oziroma
19,75%
Notr. odkup: 144.731 delnic oziroma
36,85%
110. LIP STAVBNO POHIŠTVO
POLSKAVA, SPODNJA POLSKAVA
248, 2331 PRAGERSKO

111. LTH ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 066, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5284619
Številka: 1
Št. delnic: 14.382
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.734 delnic oziroma 53,87%
Inter. razdelitev: 11.355 delnic oziroma
15,79%
Notr. odkup: 21.820 delnic oziroma
30,34%
112. MELAMIN KOČEVJE, TOMŠIČEVA CESTA 009, 1330 KOČEVJE
Matična številka: 5034043
Številka: 1
Št. delnic: 93.298
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 228.813 delnic oziroma 49,05%
Inter. razdelitev: 93.298 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 23.091 delnic oziroma
4,95%
Javna prodaja: 121.287 delnic oziroma
26%
113. MERCATOR-SPECTRUM LJUBLJANA, KRANJČEVA ULICA 022, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5004993
Številka: 1
Št. delnic: 1.608
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.335 delnic oziroma 66,35%
Inter. razdelitev: 1.427 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 1.278 delnic oziroma 15,90%
114. METALKA MDS INFORMAC.
INŽ. LJUBL., PARMOVA ULICA 014,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5226422
Številka: 1
Št. delnic: 1.320
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.034 delnic oziroma 61,12%
Inter. razdelitev: 679 delnic oziroma
10,29%
Notr. odkup: 1.887 delnic oziroma 28,59%
115. METALLES RADEČE, TITOVA
ULICA 056, 1433 RADEČE
Matična številka: 5077311
Številka: 1
Št. delnic: 968
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.483 delnic oziroma 71,93%
Inter. razdelitev: 968 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 391 delnic oziroma 8,08%

117. MIKRO ADA LJUBLJANA,
PARMOVA ULICA 041, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5503850
Številka: 1
Št. delnic: 529
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.059 delnic oziroma 40,01%
Inter. razdelitev: 529 delnic oziroma
19,98%
Notr. odkup: 1.059 delnic oziroma
40,01%
118. MIZAR VOLČJA DRAGA,
VOLČJA DRAGA 042, 5293 VOLČJA
DRAGA
Matična številka: 5038421
Številka: 1
Št. delnic: 19.586
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.108 delnic oziroma 40,96%
Inter. razdelitev: 19.586 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 38.236 delnic oziroma
39,04%
119. MIZARSTVO GABROVKA, GABROVKA 025, 1274 GABROVKA
Matična številka: 5144027
Številka: 1
Št. delnic: 13.795
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.660 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 13.795 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.518 delnic oziroma 8%
120. MLEKOPROMET LJUTOMER,
KOLODVORSKA ULICA 010, 9240
LJUTOMER
Matična številka: 5025095
Številka: 1
Št. delnic: 31.037
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 54.077 delnic oziroma 29,87%
Inter. razdelitev: 57.832 delnic oziroma
31,95%
Notr. odkup: 69.120 delnic oziroma
38,18%
121. MLINOTEST AJDOVŠČINA,
TOVARNIŠKA CESTA 14, 5270 AJDOVŠČINA
Matična številka: 5132061
Številka: 3
Št. delnic: 61.968
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 1,023.543 delnic oziroma
52,78%
Inter. razdelitev: 387.835 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 159.355 delnic oziroma
8,22%
Javna prodaja: 368.444 delnic oziroma
19%

Notr. odkup: 18.835 delnic oziroma
1,03%

Inter. razdelitev: 39.858 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 79.717 delnic oziroma 40%

122. NAMA LJUBLJANA, TOMŠIČEVA ULICA 001, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024811
Številka: 1
Št. delnic: 235.047
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,548.437 delnic oziroma
84,68%
Inter. razdelitev: 261.358 delnic oziroma 14,29%
Notr. odkup: 18.835 delnic oziroma
1,03%
123. NAMA LJUBLJANA, TOMŠIČEVA ULICA 001, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024811
Številka: 2
Št. delnic: 235.047
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,548.437 delnic oziroma
84,68%
Inter. razdelitev: 261.358 delnic oziroma 14,29%
Notr. odkup: 18.835 delnic oziroma
1,03%
124. NAMA LJUBLJANA, TOMŠIČEVA ULICA 001, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024811
Številka: 3
Št. delnic: 212.426 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,548.437 delnic oziroma
84,68%
Inter. razdelitev: 261.358 delnic oziroma 14,29%
Notr. odkup: 18.835 delnic oziroma 1,03%
125. NAMA LJUBLJANA, TOMŠIČEVA ULICA 001, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024811
Številka: 4
Št. delnic: 212.426 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,548.437 delnic oziroma
84,68%
Inter. razdelitev: 261.358 delnic oziroma 14,29%
Notr. odkup: 18.835 delnic oziroma
1,03%
126. NAMA LJUBLJANA, TOMŠIČEVA ULICA 001, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024811
Številka: 5
Št. delnic: 212.425 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,548.437 delnic oziroma
84,68%
Inter. razdelitev: 261.358 delnic oziroma 14,29%

127. NIGRAD MARIBOR, STRMA
ULICA 008, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5066310
Številka: 1
Št. delnic: 29.184
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 67.104 delnic oziroma 45,99%
Inter. razdelitev: 29.184 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 49.632 delnic oziroma
34,01%
128. NOVUM LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 073, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5004284
Številka: 1
Št. delnic: 857
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.953 delnic oziroma 72,99%
Inter. razdelitev: 761 delnic oziroma
18,81%
Notr. odkup: 332 delnic oziroma 8,20%
129. OBRTNIK ŠKOFJA LOKA,
BLAŽEVA ULICA 3, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Matična številka: 5144779
Številka: 2
Št. delnic: 7.542
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.104 delnic oziroma 65,17%
Inter. razdelitev: 23.968 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 17.768 delnic oziroma
14,83%
130. OBUTEV CELJE, TEHARSKA
CESTA 033, 3000 CELJE
Matična številka: 5066735
Številka: 1
Št. delnic: 6.813
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.627 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 6.813 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 13.627 delnic oziroma 40%
131. PEKARNA POSTOJNA, KOLODVORSKA CESTA 005, 6230 POSTOJNA
Matična številka: 5132398
Številka: 1
Št. delnic: 698
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.379 delnic oziroma 68,21%
Inter. razdelitev: 698 delnic oziroma
20,01%
Notr. odkup: 411 delnic oziroma 11,78%
132. PEKO TRŽIČ, CESTA STE
MARIE AUX MINES 005, 4290 TRŽIČ
Matična številka: 5034701
Številka: 1
Št. delnic: 39.859
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 79.717 delnic oziroma 40%

133. PIK MARIBOR, KRALJEVIČA
MARKA ULICA 005, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5037085
Številka: 1
Št. delnic: 76.479
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 152.957 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 76.479 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 152.958 delnic oziroma
40%
134. PIVOVARNA UNION LJUBLJANA, PIVOVARNIŠKA ULICA 002,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5048591
Številka: 8
Št. delnic: 17.851
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 245.344 delnic oziroma 54,94%
Inter. razdelitev: 53.612 delnic oziroma
12,01%
Notr. odkup: 8.098 delnic oziroma 1,81%
Javna prodaja: 139.512 delnic oziroma
31,24%
135. PIVOVARNA UNION LJUBLJANA, PIVOVARNIŠKA ULICA 002,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5048591
Številka: 9
Št. delnic: 17.850
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 245.344 delnic oziroma 54,94%
Inter. razdelitev: 53.612 delnic oziroma
12,01%
Notr. odkup: 8.098 delnic oziroma 1,81%
Javna prodaja: 139.512 delnic oziroma
31,24%
136. PLESKAR PTUJ, ULICA HEROJA LACKA 005, 2250 PTUJ
Matična številka: 5015782
Številka: 1
Št. delnic: 4.708
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.708 delnic oziroma 91,39%
Inter. razdelitev: 1.292 delnic oziroma
8,61%
137. PLESKAR PTUJ, ULICA HEROJA LACKA 005, 2250 PTUJ
Matična številka: 5015782
Številka: 2
Št. delnic: 6.000 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.708 delnic oziroma 91,39%
Inter. razdelitev: 1.292 delnic oziroma
8,61%
138. PODJETJE AVTOPROMET GORICA TOVORNI PROMET NOVA
GORICA, CESTA 25. JUNIJA 001, 5000
NOVA GORICA
Matična številka: 5143446
Številka: 1
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Št. delnic: 4.905
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 19.622 delnic oziroma 80%
Inter. razdelitev: 4.906 delnic oziroma
20%

Matična številka: 5213649
Številka: 1
Št. delnic: 433
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 857 delnic oziroma 40,42%
Inter. razdelitev: 415 delnic oziroma
19,58%
Notr. odkup: 848 delnic oziroma 40%

150. SŽ-ŽELEZNIŠKA TISKARNA
LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA
011, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5142881
Številka: 1
Št. delnic: 5.044
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.800 delnic oziroma 66,61%
Inter. razdelitev: 5.044 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.376 delnic oziroma
13,39%

139. PODJETJE AVTOPROMET GORICA TOVORNI PROMET NOVA
GORICA, CESTA 25. JUNIJA 001, 5000
NOVA GORICA
Matična številka: 5143446
Številka: 2
Št. delnic: 9.811 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 19.622 delnic oziroma 80%
Inter. razdelitev: 4.906 delnic oziroma
20%
140. POLAR LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 180, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5033462
Številka: 1
Št. delnic: 12.975
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.024 delnic oziroma 61,70%
Inter. razdelitev: 11.520 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 13.328 delnic oziroma
20,55%
141. POLAR LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 180, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5033462
Številka: 2
Št. delnic: 2.039
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.024 delnic oziroma 61,70%
Inter. razdelitev: 11.520 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 13.328 delnic oziroma
20,55%
142. POLIX ŽIRI, JEZERSKA ULICA 007, 4226 ŽIRI
Matična številka: 5165717
Številka: 1
Št. delnic: 12.696
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.796 delnic oziroma 61,12%
Inter. razdelitev: 11.839 delnic oziroma
18,65%
Notr. odkup: 12.839 delnic oziroma
20,23%
143. PRESKRBA POLJČANE, BISTRIŠKA CESTA 054, 2319 POLJČANE
Matična številka: 5002672
Številka: 1
Št. delnic: 39.587
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 95.167 delnic oziroma 48,08%
Inter. razdelitev: 36.805 delnic oziroma
18,59%
Notr. odkup: 65.964 delnic oziroma
33,33%
144. PROJEKT INŽENIRING LJUBLJANA, KUNAVERJEVA ULICA 003,
1000 LJUBLJANA

145. PROJEKTING BIRO LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 038,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5075670
Številka: 1
Št. delnic: 332
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.153 delnic oziroma 69,46%
Inter. razdelitev: 332 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 175 delnic oziroma 10,54%
146. PROJEKTIVNI BIRO - INŽENIRING MURSKA SOBOTA, ULICA
ŠTEFANA KOVAČA 26, 9000 MURSKA
SOBOTA
Matična številka: 5066174
Številka: 2
Št. delnic: 166
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.298 delnic oziroma 56,14%
Inter. razdelitev: 819 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 977 delnic oziroma 23,86%
147. PROJEKTIVNI BIRO VELENJE, PREŠERNOVA CESTA 008, 3320
VELENJE
Matična številka: 5066263
Številka: 1
Št. delnic: 10.279
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.995 delnic oziroma 62,25%
Inter. razdelitev: 10.279 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.122 delnic oziroma
17,75%
148. RADIO TRŽIČ, BALOS 4, 4290
TRŽIČ
Matična številka: 5053471
Številka: 1
Št. delnic: 26
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52 delnic oziroma 40,31%
Inter. razdelitev: 26 delnic oziroma
20,16%
Notr. odkup: 51 delnic oziroma 39,53%
149. RAZVOJNI CENTER IRC CELJE, ULICA XIV.DIVIZIJE 014, 3000
CELJE
Matična številka: 5098513
Številka: 1
Št. delnic: 10.837
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.991 delnic oziroma 72,01%
Inter. razdelitev: 10.822 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 4.332 delnic oziroma 8%

151. SAP LJUBLJANA TURBUS,
SREDIŠKA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5459656
Številka: 1
Št. delnic: 49.783
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 173.468 delnic oziroma 69,69%
Inter. razdelitev: 49.783 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 25.662 delnic oziroma
10,31%
152. SAP LJUBLJANA TURBUS,
SREDIŠKA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5459656
Številka: 2
Št. delnic: 18.059
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 173.468 delnic oziroma 69,69%
Inter. razdelitev: 49.783 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 25.662 delnic oziroma
10,31%
153. SATURNUS-EMBALAŽA LJUBLJANA, OB ŽELEZNICI 016, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5035830
Številka: 1
Št. delnic: 10.722
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 30.012 delnic oziroma 55,98%
Inter. razdelitev: 10.722 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.144 delnic oziroma 4%
Javna prodaja: 10.733 delnic oziroma
20,02%
154. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ
Matična številka: 5111358
Številka: 1
Št. delnic: 53.163
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziroma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma
38,49%
155. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ
Matična številka: 5111358
Številka: 2
Št. delnic: 53.163
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Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziroma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma
38,49%

Matična številka: 5111358
Številka: 8
Št. delnic: 17.721
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziroma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma
38,49%

Matična številka: 5076714
Številka: 1
Št. delnic: 40.400
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 90.392 delnic oziroma 44,75%
Inter. razdelitev: 39.524 delnic oziroma
19,57%
Notr. odkup: 72.086 delnic oziroma
35,68%

162. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ
Matična številka: 5111358
Številka: 9
Št. delnic: 17.721
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziroma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma
38,49%

168. SIJAJ HRASTNIK, POT VITKA
PAVLIČA 009, 1430 HRASTNIK
Matična številka: 5254167
Številka: 1
Št. delnic: 5.376
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.752 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 5.376 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.645 delnic oziroma 21%
Javna prodaja: 5.107 delnic oziroma
19%

156. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ
Matična številka: 5111358
Številka: 3
Št. delnic: 53.163
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziroma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma
38,49%
157. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ
Matična številka: 5111358
Številka: 4
Št. delnic: 53.163
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziroma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma
38,49%
158. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ
Matična številka: 5111358
Številka: 5
Št. delnic: 53.163
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziroma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma
38,49%
159. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ
Matična številka: 5111358
Številka: 6
Št. delnic: 23.533
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziroma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma
38,49%

163. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ
Matična številka: 5111358
Številka: 10
Št. delnic: 25.718 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziroma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma
38,49%
164. SCALA ZARJA PETROVČE,
PETROVČE 021, 3301 PETROVČE
Matična številka: 5098955
Številka: 1
Št. delnic: 18.600
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 74.400 delnic oziroma 80%
Inter. razdelitev: 18.600 delnic oziroma
20%
165. SCALA ZARJA PETROVČE,
PETROVČE 021, 3301 PETROVČE
Matična številka: 5098955
Številka: 2
Št. delnic: 37.200 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 74.400 delnic oziroma 80%
Inter. razdelitev: 18.600 delnic oziroma
20%

160. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ
Matična številka: 5111358
Številka: 7
Št. delnic: 17.721
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziroma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma
38,49%

166. SGP KRAŠKI ZIDAR SEŽANA,
CESTA NA LENIVEC 004, 6210 SEŽANA
Matična številka: 5075475
Številka: 1
Št. delnic: 133.627
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 322.995 delnic oziroma 48,34%
Inter. razdelitev: 121.743 delnic oziroma 18,22%
Notr. odkup: 223.399 delnic oziroma
33,44%

161. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

167. SGP ZASAVJE TRBOVLJE, SAVINJSKA CESTA 009, 1420 TRBOVLJE

169. SOLIDARNOST MURSKA SOBOTA, ARHITEKTA NOVAKA 004,
9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5221668
Številka: 1
Št. delnic: 18.543
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 51.703 delnic oziroma 55,76%
Inter. razdelitev: 17.474 delnic oziroma
18,85%
Notr. odkup: 23.542 delnic oziroma
25,39%
170. SOP TRBOVLJE, TRG REVOLUCIJE 028, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5144736
Številka: 1
Št. delnic: 4.574
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.148 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 4.574 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.148 delnic oziroma 40%
171. STANDARD BETON, VEROVŠKOVA 64, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5899273
Številka: 1
Št. delnic: 14.331
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.031 delnic oziroma 79,52%
Inter. razdelitev: 7.689 delnic oziroma
12,48%
Notr. odkup: 4.935 delnic oziroma 8%
172. STEKLAR CELJE, KOSOVA
ULICA 006, 3000 CELJE
Matična številka: 5066859
Številka: 1
Št. delnic: 5.833
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.665 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 5.834 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 11.666 delnic oziroma
40%
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173. STEKLARNA BORIS KIDRIČ
ROGAŠKA SLATINA, ULICA TALCEV
001, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Matična številka: 5045657
Številka: 1
Št. delnic: 230.541
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 466.581 delnic oziroma 40,48%
Inter. razdelitev: 230.541 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 455.580 delnic oziroma
39,52%

Skladi: 508 delnic oziroma 49,37%
Inter. razdelitev: 206 delnic oziroma
20,02%
Notr. odkup: 315 delnic oziroma 30,61%

Matična številka: 5035686
Številka: 1
Št. delnic: 69.635
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 462.928 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 132.488 delnic oziroma 19,03%
Notr. odkup: 100.934 delnic oziroma
14,49%

174. SVILA MARIBOR, OB DRAVI
006, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5033225
Številka: 1
Št. delnic: 229.723
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 459.447 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 229.723 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 272.535 delnic oziroma
23,73%
Javna prodaja: 186.911 delnic oziroma
16,27%
Dokapitalizacija: 114.862 delnic oziroma 10%
175. ŠAMPIONKA RENČE, BUKOVICA 047, 5293 VOLČJA DRAGA
Matična številka: 5066549
Številka: 1
Št. delnic: 6.614
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.423 delnic oziroma 55,71%
Inter. razdelitev: 6.614 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.031 delnic oziroma 24,29%
176. T.M.-KOVINE PAMEČE, PAMEČE 153, 2380 SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5103185
Številka: 1
Št. delnic: 22.840
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 54.971 delnic oziroma 48,14%
Inter. razdelitev: 21.105 delnic oziroma
18,48%
Notr. odkup: 38.123 delnic oziroma 33,38%
177. TECTUM LJUBLJANA, POD
JEŽAMI 005, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5072204
Številka: 1
Št. delnic: 15.181
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.217 delnic oziroma 64,84%
Inter. razdelitev: 13.501 delnic oziroma
17,79%
Notr. odkup: 13.188 delnic oziroma 17,37%
178. TEKSTIL TRANSPORT LJUBLJANA, DOLENJSKA CESTA 138, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5428874
Številka: 1
Št. delnic: 206
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:

179. TEKSTIL-PLETILSTVO PROSENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 097,
9207 PROSENJAKOVCI-PARTOSFAL
Matična številka: 5449278
Številka: 1
Št. delnic: 2.319
Nom. vr. delnice: 12.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.639 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 2.319 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 4.638 delnic oziroma 40%
180. TIO OTOŠKI VRH, OTIŠKI
VRH 053, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Matična številka: 5036577
Številka: 1
Št. delnic: 104.311
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 208.621 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 104.311 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 208.622 delnic oziroma
40%
181. TISKARNA FORMATISK LJUBLJANA, BOBENČKOVA ULICA 004,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5081408
Številka: 1
Št. delnic: 1.618
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.236 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 1.618 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.237 delnic oziroma 40%
182. TISKARNA
KURIR
LJUBLJANA, PARMOVA ULICA 039, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5270286
Številka: 1
Št. delnic: 6.179
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.708 delnic oziroma 47,61%
Inter. razdelitev: 6.179 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 10.007 delnic oziroma
32,39%
183. TISKARNA TONE TOMŠIČ
LJUBLJANA, GREGORČIČEVA ULICA 025, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5033276
Številka: 1
Št. delnic: 9.608
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.164 delnic oziroma 46,14%
Inter. razdelitev: 9.607 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 16.267 delnic oziroma
33,86%
184. TITAN KAMNIK, KOVINARSKA CESTA 028, 1240 KAMNIK

185. TITAN KAMNIK, KOVINARSKA CESTA 028, 1240 KAMNIK
Matična številka: 5035686
Številka: 2
Št. delnic: 69.635
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 462.928 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 132.488 delnic oziroma 19,03%
Notr. odkup: 100.934 delnic oziroma
14,49%
186. TOSAMA DOMŽALE, ŠARANOVIČEVA CESTA 35, 1230 DOMŽALE
Matična številka: 5033195
Številka: 4
Št. delnic: 2.056
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 159.230 delnic oziroma 58,69%
Inter. razdelitev: 45.280 delnic oziroma
16,69%
Notr. odkup: 4.206 delnic oziroma 1,55%
Javna prodaja: 62.593 delnic oziroma
23,07%
187. TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV HRASTNIK, ZA SAVO 006, 1430
HRASTNIK
Matična številka: 5043093
Številka: 1
Št. delnic: 159.767
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 620.007 delnic oziroma 77,61%
Inter. razdelitev: 159.767 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 19.062 delnic oziroma
2,39%
188. TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV HRASTNIK, ZA SAVO 006, 1430
HRASTNIK
Matična številka: 5043093
Številka: 2
Št. delnic: 231.662 (delnice oznake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 620.007 delnic oziroma 77,61%
Inter. razdelitev: 159.767 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 19.062 delnic oziroma
2,39%
189. TOVARNA POHIŠTVA BREŽICE, AŠKERČEVA ULICA 007, 8250
BREŽICE
Matična številka: 5000203
Številka: 1
Št. delnic: 20.120
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 46.111 delnic oziroma 45,84%
Inter. razdelitev: 19.332 delnic oziroma
19,22%
Notr. odkup: 35.158 delnic oziroma
34,94%

Št. delnic: 49.413
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 98.825 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 49.413 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 98.825 delnic oziroma 40%

201. VARNOST KRANJ, BLEIWEISOVA CESTA 016, 4000 KRANJ
Matična številka: 5174473
Številka: 1
Št. delnic: 9.479
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.957 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 9.478 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 18.956 delnic oziroma 40%

190. TOVARNA POHIŠTVA TRBOVLJE, SAVINJSKA CESTA 031, 1420
TRBOVLJE
Matična številka: 5006406
Številka: 1
Št. delnic: 21.428
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 76.655 delnic oziroma 71,55%
Inter. razdelitev: 21.428 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.057 delnic oziroma 8,45%
191. TP JAMNICA PREVALJE, TRG
040, 2391 PREVALJE
Matična številka: 5002699
Številka: 1
Št. delnic: 1.578
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.156 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 1.578 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.156 delnic oziroma 40%
192. TRELES TREBNJE, TEMENIŠKA POT 004, 8210 TREBNJE
Matična številka: 5143942
Številka: 1
Št. delnic: 12.860
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 39.425 delnic oziroma 61,31%
Inter. razdelitev: 11.537 delnic oziroma
17,94%
Notr. odkup: 13.338 delnic oziroma
20,75%
193. TRGOVSKO PODJETJE JELŠA,
ŠMARJE PRI JELŠAH 118, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
Matična številka: 5025362
Številka: 1
Št. delnic: 33.662
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 89.622 delnic oziroma 53,25%
Inter. razdelitev: 33.662 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 45.026 delnic oziroma
26,75%
194. TRIFIX TRŽIČ, CESTA NA LOKO 002, 4290 TRŽIČ
Matična številka: 5003296
Številka: 1
Št. delnic: 19.452
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.011 delnic oziroma 49,36%
Inter. razdelitev: 16.810 delnic oziroma
17,28%
Notr. odkup: 32.442 delnic oziroma
33,36%
195. TRIKON KOČEVJE, REŠKA
CESTA 016, 1330 KOČEVJE
Matična številka: 5033209
Številka: 1

196. TRIO TRŽIČ, MLAKA 010, 4290
TRŽIČ
Matična številka: 5039991
Številka: 1
Št. delnic: 35.280
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.980 delnic oziroma 44,77%
Inter. razdelitev: 35.280 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 62.140 delnic oziroma
35,23%
197. TRO PREVALJE, PERZONALI
002, 2391 PREVALJE
Matična številka: 5090466
Številka: 1
Št. delnic: 87.686
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 212.238 delnic oziroma 48,41%
Inter. razdelitev: 81.283 delnic oziroma
18,54%
Notr. odkup: 144.909 delnic oziroma
33,05%
198. UKO KROPA, KROPA 7, 4245
KROPA
Matična številka: 5066824
Številka: 2
Št. delnic: 3.765
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 36.538 delnic oziroma 68,04%
Inter. razdelitev: 10.739 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.420 delnic oziroma
11,96%
199. UMETNI KAMEN-KAMIN LJUBLJANA, TESOVNIKOVA ULICA 088,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5066999
Številka: 1
Št. delnic: 8.573
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.363 delnic oziroma 59,17%
Inter. razdelitev: 8.574 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.931 delnic oziroma
20,83%
200. VALKARTON LOGATEC, TRŽAŠKA CESTA 001, 1370 LOGATEC
Matična številka: 5039860
Številka: 1
Št. delnic: 181.160
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 470.530 delnic oziroma 51,95%
Inter. razdelitev: 176.653 delnic oziroma 19,50%
Notr. odkup: 97.479 delnic oziroma
10,76%
Javna prodaja: 161.138 delnic oziroma
17,79%

202. VARNOST MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 009, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5263565
Številka: 1
Št. delnic: 4.005
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.011 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 4.005 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 8.011 delnic oziroma 40%
203. VARSTROJ LENDAVA, INDUSTRIJSKA ULICA 4, 9220 LENDAVA
Matična številka: 5418992
Številka: 2
Št. delnic: 3.423
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 101.589 delnic oziroma 46,23%
Inter. razdelitev: 43.948 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 74.204 delnic oziroma 33,77%
Dokapitalizacija: 181.682 delnic oziroma 82,68%
204. VIATOR LJUBLJANA, DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5107857
Številka: 3
Št. delnic: 17.619 (prednostne delnice
razreda II)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 141.486 delnic oziroma 76,29%
Inter. razdelitev: 36.192 delnic oziroma
19,51%
Notr. odkup: 7.790 delnic oziroma 4,20%
205. VIATOR LJUBLJANA, DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5107857
Številka: 4
Št. delnic: 17.619 (prednostne delnice
razreda II)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 141.486 delnic oziroma 76,29%
Inter. razdelitev: 36.192 delnic oziroma
19,51%
Notr. odkup: 7.790 delnic oziroma 4,20%
206. VITAL MESTINJE, MESTINJE
999, 3241 PODPLAT
Matična številka: 5092094
Številka: 1
Št. delnic: 29.082
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 97.826 delnic oziroma 67,28%
Inter. razdelitev: 27.470 delnic oziroma
18,89%
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Notr. odkup: 20.112 delnic oziroma
13,83%

Št. delnic: 20.434
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 81.736 delnic oziroma 40%
Javna prodaja: 122.604 delnic oziroma
60%

Ponudba mora obsegati:
1. Sporazum za sodelovanje na javnem razpisu, ki ga v imenu in za račun PID sklenejo
pooblaščene družbe za upravljanje.
2. Odločbo Urada za varstvo konkurence o
odobritvi sporazuma.
3. Izpolnjen obrazec za ponudbo - razdelilnik iz katerega mora biti razvidno koliko delnic podjetja in po kakšni ceni kupuje posamezna PID.
4. Ponudnik lahko kupnino vplača v denarju ali z izročitvijo lastninskih certifikatov, kar
mora v ponudbi tudi navesti.
5. Ponudnik mora ponudbi priložiti izpisek
iz sodnega registra vendar le v primeru, da
PID še ni sodelovala na javnih dražbah Sklada
RS za razvoj.
6. Ponudnik mora ponudbi kot varščino priložiti izpolnjeno lastninsko nakaznico (pri plačilu s certifikati) vsake PID v celotni vrednosti
njenega dela ponudbe. V primeru plačila v
denarju, mora kot varščino priložiti akceptni
nalog s pooblastilom za njegovo izpolnitev.
7. Ponudba mora veljati najmanj 30. dni po
poteku končnega roka za predajo ponudbe.
Ponudba mora biti izdelana v pisni obliki
(natisnjena ali natipkana) in na računalniški
disketi.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji. Če ponudnik ne predloži vseh podatkov, ki se zahtevajo v javnem
razpisu ali če predloži ponudbo, ki ni v celoti v
skladu z razpisnimi pogoji, se taka ponudba
šteje za neveljavno.
Ponudba mora prispeti na Sklad RS za razvoj, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, najkasneje
do 9. 9. 1996 do 12. ure v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis št. 2/96, Ne odpiraj pred
10. 9. 1996 “.
Ponudbo bo ocenila posebna strokovna komisija in ugotovila ali ustreza vsem kriterijem
iz tega razpisa in uredbe. Odpiranje v roku
prispele ponudbe bo 10. 9. 1996 ob 10. v prostorih Sklada RS za razvoj, d.d. Kotnikova 28.
Ponudniki so dolžni skleniti ustrezne kupoprodajne pogodbe v roku 10. dni po prejemu
obvestila o sprejemu ponudbe.
V primeru plačila kupnine ali dela kupnine
s certifikati, bo Sklad na podlagi izpolnjenih
lastninskih nakaznic za celoten znesek iz ponudbe posredoval podatke centralni evidenci,
ki bo preknjižila certifikatni znesek iz certifikatnih računov pooblaščenih investicijskih
družb na certifikatni račun Sklada.
V primeru, da ponudniki na osnovi dane
ponudbe ne podpišejo pogodbe o nakupu in
prodaji delnic, ima Sklad pravico, za poplačilo
obveznosti iz dane ponudbe, vnovčiti lastninske nakaznice in/ali akceptne naloge v celoti.
V primeru nakupa delnic z oznako “F” oziroma prednostnih delnic razreda II bo PID s
Skladom podpisal pogodbo z odložnim pogojem, Sklad pa bo pozval predkupnega upravičenca, da v roku 45 dni od prejema obvestila
uveljavi predkupno pravico. V primeru uveljavitve predkupne pravice, bo za ta del Sklad
vrnil prejeto kupnino.
Sklad RS za razvoj, d.d. na podlagi tega
razpisa ni zavezan skleniti pogodb o prodaji
delnic s ponudniki.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi
s to objavo se lahko pooblaščene investicijske
družbe obrnejo na Sklad RS za razvoj, d.d.,
Kotnikova 28, Ljubljana.
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana

207. VRTNARSTVO
PODJETJE
MURSKA SOBOTA, KOPALIŠKA ULICA 002, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5067944
Številka: 1
Št. delnic: 861
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.928 delnic oziroma 67,98%
Inter. razdelitev: 861 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 518 delnic oziroma 12,03%
208. VRVICA CELJE, KOSOVA ULICA 014, 3000 CELJE
Matična številka: 5033705
Številka: 1
Št. delnic: 1.640
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.751 delnic oziroma 57,94%
Inter. razdelitev: 1.441 delnic oziroma
17,57%
Notr. odkup: 2.008 delnic oziroma
24,49%
209. ZARJA ELEKTRONIKA KAMNIK, MOLKOVA POT 005, 1240 KAMNIK
Matična številka: 5521475
Številka: 1
Št. delnic: 7.374
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.645 delnic oziroma 55,99%
Inter. razdelitev: 7.374 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.851 delnic oziroma
24,01%
210. ZARJA KOVIS KAMNIK, MOLKOVA POT 005, 1240 KAMNIK
Matična številka: 5521483
Številka: 1
Št. delnic: 9.107
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.312 delnic oziroma 49%
Inter. razdelitev: 9.107 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 14.116 delnic oziroma 31%
211. ZLATOROG D.D. PODJETJE
ZA USTANAVLJANJE FINANCIRANJE, ULICA 10 OKTOBRA 10 009, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5042623
Številka: 1
Št. delnic: 20.434
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 81.736 delnic oziroma 40%
Javna prodaja: 122.604 delnic oziroma
60%
212. ZLATOROG D.D. PODJETJE
ZA USTANAVLJANJE FINANCIRANJE, ULICA 10 OKTOBRA 10 009, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5042623
Številka: 2

213. ISKRA - STIKALNI ELEMENTI
DOBREPOLJE, PREDSTRUGE 29, 1312
VIDEM - DOBREPOLJE
Matična številka: 5185661
Številka: 1
20% navadnega poslovnega deleža, ki je
enak 20% celotnega kapitala Struktura po
ZLPP:
Skladi: 100%
214. SANITA LJUBLJANA, GASILSKA 7, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5000408
Številka: 1
20% navadnega poslovnega deleža, ki je
enak 20% celotnega kapitala Struktura po
ZLPP:
Skladi: 100%
215. VEPLAS VELENJE, ŠTRBENKOVA 1, 3320 VELENJE
Matična številka: 5099021
Številka: 1
20% navadnega poslovnega deleža, ki je
enak 20% celotnega kapitala Struktura po
ZLPP:
Skladi: 100%
Kupnina prenešena na Sklad na podlagi II.
in III. odst. 22. člena ZLPP je v obliki dveh
depozitov v vrednosti vsakega po 20,000.000
SIT.
Izklicna cena celotnega paketa znaša
23.386,410.044 SIT.
Podrobnejši podatki o strukturi lastništva
in značilnosti delnic so razvidni iz statuta podjetja, ki je na vpogled vsem pooblaščenim investicijskim družbam pri Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Datum in čas
možnega ogleda podjetja, katerega delnice so
predmet javnega razpisa, oziroma sestanka z
vodilnimi delavci Sklad pisno posreduje pooblaščenim družbam za upravljanje.
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Javnega razpisa se smejo udeležiti le pooblaščene investicijske družbe (v nadaljevanju
PID ali ponudnik), ki morajo Skladu do 9. 9.
1996 poslati enotno ponudbo vseh registriranih PID za nakup celotnega paketa. Ponudniki
nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe. Sklad v nobenem primeru, ne
glede na potek in izid razpisnega postopka, ne
odgovarja za navedene stroške. Ponudba se
lahko nanaša le na odkup celotnega paketa
delnic, ki je predmet javnega razpisa.
Merilo za izbiro ponudnika je ponujena cena, ki mora biti izražena v SIT. Ponudnik lahko kupnino vplača v denarju ali z izročitvijo
lastninskih certifikatov, kar mora v ponudbi
tudi navesti. V primeru plačila kupnine ali dela kupnine v denarju se dosežena cena revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva oddaje ponudbe (za delnice
oznake “F” in prednostne delnice razreda II se
cena revalorizira do dneva obvestila, ko Sklad
obvesti pooblaščeno investicijsko družbo, da
predkupni upravičenec ne uveljavlja predkupne pravice).
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Ob-3690
Likvidacijski upravitelj družbe Amidas,
d.o.o., Koper – v likvidaciji, Nazorjev trg 5,
Samo Hladnik iz Kopra, v skladu s sklepom
Okrožnega sodišča v Kopru, Srg 96/00324,
št. vložka 1/02502/00 z dne 1. 7. 1996 in v
skladu z določilom 381. člena ZGD objavlja
poziv upnikom
1. Z dne 1. 7. 1996 je začel postopek
redne likvidacije družbe Amidas, d.o.o., Koper – v likvidaciji, Nazorjev trg 5, Koper.
2. Kot likvidatorski upravitelj je imenovan Samo Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.
3. Likvidacijski upravitelj poziva upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov Samo Hladnik,
Rozmanova 4, Koper, v roku 40 dni od dneva objave tega poziva. Prijave je potrebno
priložiti v enem izvodu. Prijavam morajo
biti priložene vse listine, ki dokazujejo višino in obstoj terjatve.
4. Dolžnike pozivam, da nemudoma poravnajo vse svoje obveznosti, ki jih imajo
do Amidas, d.o.o., Koper.
Likvidacijski upravitelj družbe
Amidas, d.o.o. – v likvidaciji, Koper

koncesiji predvidena odpoved koncesijske
pogodbe s koncesijsko pogodbo ne bo uveljavila.
5. Koncesionar je lahko oseba, ki je v
Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti I/60.211 – “Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah”,
ki razpolaga z licenco za opravljanje linijskega mestnega prevoza oseb v notranjem
cestnem prometu, in ki razpolaga s potrebnim številom prevoznih sredstev.
6. Koncesionar je dolžan redno izvajati
sistematična snemanja tokov potnikov, jih
analizirati in koncedentu prikazovati učinkovitost javne službe ter trende razvoja.
7. Pri pripravi razpisne ponudbe so ponudniki dolžni upoštevati izhodiščno tarifo,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpisna ponudba mora vsebovati podrobnejši predlog vsebinskih načel za spreminjanje tarif.
8. Koncedent koncesionarja zagotavlja
dotacijo v višini morebitne negativne razlike med standardnim prihodkom ter standardnimi stroški, ugotovljenimi po metodologiji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Dotacija se zmanjša za morebitne prihodke koncesionarja, ki jih opredeljuje tretji
odstavek 11. člena odloka o koncesiji.
9. Rok za prijavo na ta razpis je 30. dan
od dneva objave v Uradnem listu RS. Prijava
s prilogami – v zapečateni ovojnici z oznako
“Razpis – koncesija za mestni promet – Ne
odpirati!” se pošlje po pošti s povratnico ali
preda osebno na naslov: Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in
promet, Verdijeva 10, 6000 Koper.
10. Prijavi je treba priložiti:
10.1 kopije dokumentov o registraciji dejavnosti in o pridobljeni licenci, skladno s
pravilnikom o pogojih za pridobitev licenc
za prevoze v cestnem prometu, načinu in
postopku njihove pridobitve ter o načinu
vodenja evidence o izdanih licencah (Ur. l.
RS, št. 33/96);
10.2 elaborat o tehnični in tehnološki
opremljenosti za izvajanje javne službe, ki
naj dokaže, da vozni park, strokovno osebje, organiziranost in drugo omogočajo zagotavljanje javnih dobrin v okviru razpisanih in ponujenih normativov ter izboljšanje
kvalitete storitev; elaborat naj:
10.2.1 vse elemente prikazuje dinamično, s spremembami od izhodiščnega stanja
do konca prve amortizacijske dobe vozil;
10.2.2 vsebuje izhodiščni in predvideni
način zagotavljanja spremljajočih storitev
(vzdrževanje, zavarovanje, ipd.);
10.2.3 opredeljuje predlagano število
(planirano oziroma normirano) letno prepeljanih potnikov po letih v prvem amortizacijskem obdobju;
10.3 projekt izvajanja službe, ki naj na
podlagi izhodiščnih voznih redov in razpisanih normativov poda natančen opis izvajanja službe ter poudari oziroma vsebinsko
in terminsko opredeli cilje na področju kvalitete storitev ter opredeli za to potrebne
koncesionarjeve ukrepe;
10.4 ekonomsko finančni elaborat o poslovanju na osnovi predmetne koncesije, ki
mora med drugim vsebovati:
10.4.1 obrazloženi predlog izhodiščnih
standardnih stroškov po metodologiji v razpisni dokumentaciji;

10.4.2 predlog načina izračuna in plačila
obveznosti koncedenta do financiranja koncesije ter ugotavljanja odklonov od standardnih stroškov in standardnih prihodkov;
10.4.3 predlagano amortizacijsko dobo
avtobusov in drugih vozil, specificirano po
vrstah in tipih vozil;
10.4.4 vsebinsko opredelitev splošnih in
drugih režijskih stroškov, ki bremenijo javno službo ter merila za opredelitev njihovega obsega;
10.4.5 finančno konstrukcijo in amortizacijski načrt odplačila kreditov za morebitno nabavo novih vozil.
10.5 projekcijo rezultatov poslovanja v
prvi amortizacijski dobi veljavnosti koncesijske pogodbe, prikazano skladno z modelom finančnega plana, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
10.6 dokument (lahko predpogodba) o
razpolaganju s parkirnim prostorom, ki
ustreza pravilniku o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil (Ur. l. RS, št. 33/96), za
vozila, s katerimi se bo opravljal mestni
promet;
10.7 predlog splošnih pogojev poslovanja (skladno s 4. členom odloka o koncesiji);
10.8 izjave o:
10.8.1 sprejemanju razpisnih pogojih ter
o obveščenosti in sprejemanju pogojev in
drugih obveznsoti iz odloka o koncesiji;
10.8.2 pripravljenosti na nadaljnje usklajevanje predlaganih elementov iz ponudbe s
koncedentom pred sklenitvijo koncesijske
pogodbe;
10.8.3 sprejemanju obveze po rednem
spremljanju obsega dejavnosti, skladno z
metodologijo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
10.8.4 sprejemanju obveze po periodičnem prilagajanju normativov iz koncesijske
pogodbe na predlog koncedenta in skladno
z ugotovitvami o dinamiki obsega dejavnosti;
10.8.5 zavarovanju potnikov zoper nezgode med koriščenjem storitev s podatki o
obsegu zavarovanja; priložena mora biti pogodba oziroma predpogodba z zavarovalnico, ki predstavlja realizacijo ponudbe;
10.9 morebitne druge, za koncedenta
neobvezne elemente ponudbe, ki lahko zagotovijo bolj učinkovito oziroma bolj racionalno izvajanje javne službe.
11. Interesenti pridobijo podrobne razpisne pogoje oziroma razpisno dokumentacijo neposredno pri Uradu za gospodarske
javne službe in promet po predhodni tel.
najavi (Adolf Kolenc, tel. 066/446-246 ali
Debora Kokot, tel. 066/446-245).
12. Razpisna dokumentacija iz 11. točke
obsega: integralno besedilo tega sklepa o razpisu, kopijo odloka o koncesiji, izhodiščne
vozne rede, izhodiščno tarifo z izhodiščno
strukturo vozovnic in potnikov, metodologijo ugotavljanja standardnih prihodkov in
standardnih stroškov, finančni model plana
koncesije in metodologijo spremljanja obsega potniškega prometa v mestnem prometu.
13. Zapečatene ponudbe bo javno odprla
komisija, ki jo imenuje župan. O kraju, datumu in uri odpiranja ponudb bodo vsi interesenti, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, pisno obveščeni najmanj 5 dni prej.

Ob-3687
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za pridobitev koncesionarja za
opravljanje gospodarske javne službe
“javni mestni avtobusni potniški
promet” v mestu Koper
1. Koncesija se razpisuje za gospodarsko javno službo, kot je opredeljena z odlokom o koncesiji za opravljanje gospodarske
javne službe “javni mestni avtobusni potniški promet” (Uradne objave, št. 1/96 – v
nadaljnjem besedilu: odlok o koncesiji).
2. V začetnem obdobju se koncesija izvaja na treh izhodiščnih linijah po voznih
redih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in ki terjajo letno 352.100 km prevozov. Javna služba se načeloma in v začetnem obdobju opravlja z avtobusi, ki jih predlaga koncesionar, kasneje pa z voznim parkom (avtobusi ustrezne kvalitete in druga
cestna prevozna sredstva, ki upoštevajo
evropske ekološke normative), kot izhaja iz
koncesionarjeve ponudbe in je pogodbeno
usklajeno s koncedentom.
Skladno z izbrano ponudbo in po dogovoru s koncedentom se linije in vozni red v
koncesijskem obdobju prilagajajo, dopolnjujejo in širijo. Koncedent si pridržuje pravico zahtevati od koncesionarja, skladno s
pogodbeno dogovorjenimi normativi, vpeljavo nove linije tako, da koncesionar najkasneje v 7 dneh po prejemu pisnega zahtevka vloži zahtevo za njeno registracijo,
uvede pa najkasneje v 10 dneh po registraciji z začasnimi vozili, s standardiziranimi
vozili pa v pogodbeno določenem roku.
3. Za prvo in drugo koledarsko leto izvajanja koncesije se normira oziroma planira
letno število potnikov v obsegu 1.150.000;
število potnikov se ugotavlja po številu prodanih vozovnic, pri čemer šteje mesečna
vozovnica 40 potnikov.
4. Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas 12 let. Ponudnik mora sprejeti na
znanje, da se z 19. in 20. členom odloka o
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14. O izbiri najboljšega ponudnika bo
koncedent odločil najkasneje v 21 dneh po
odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v 15 dneh
potem, ko mu koncedent uradno ponudi v
podpis predlog, ki je skladen z odlokom,
razpisnimi pogoji ter razpisno ponudbo izbranega koncesionarja, sicer se koncesija
odvzame.

nih upravnih in drugih soglasij in dovoljenj
ter izgradnjo lokalnega omrežja;
5.4 koncedentu oziroma občini povrniti
stroške priprave idejnega projekta in razpisa v znesku 500.000 SIT.
6. Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas, skladno z razpisno ponudbo izbranega koncesionarja in nadaljnjimi usklajevanji s koncedentom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.
7. Od koncesionarja se zahteva sprejem
obveze, da bo omrežje zgradil najkasneje v
90 dneh od dneva pridobitve ustreznega
upravnega dovoljenja, popolno vlogo za njegovo pridobitev pa vložil najkasneje v 60
dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
8. Rok za prijavo na ta razpis je 45. dan
od dneva objave v Uradnem listu RS. Prijavo s prilogami – v zapečateni ovojnici z
oznako “Razpis plin – OLMO – Ne odpirati!” se pošlje po pošti s povratnico ali preda
osebno na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, 6000 Koper.
9. Koncesionar plačuje koncedentu
odškodnino v višini 2% od obračunanih storitev oziroma dobav po tarifah iz prve in
druge alinee drugega odstavka 19. člena odloka o koncesiji, poleg tega pa še delež od
dobička pri opravljanju javne službe, ki se
določi v skladu z razpisno ponudbo izbranega koncesionarja.
10. Prijavi je treba priložiti:
10.1 kopije dokumentov o registraciji dejavnosti in že pridobljenih odločb o izpolnjevanju pogojev po šestem odstavku 4. člena zakona o gospodarskih družbah;
10.2 organizacijsko tehnični elaborat z
naslednjimi elementi:
10.2.1 detaljni tehnični opis omrežja in
njegovih elementov oziroma naprav, skladno z idejnim načrtom;
10.2.2 opis predvidenega postopka pridobivanja glavnega projekta, dokumentacije oziroma soglasij in dovoljenj ter izgradnje;
10.2.3 organizacijo službe z opisom razpoložljivih in naknadno zaposlenih kadrov
po strokah in stopnji izobrazbe oziroma organizacijo pridobivanja oziroma zagotavljanja potrebnih storitev;
10.2.4 podroben opis opremljenosti po
elementih iz točke 4.2 tega razpisa;
10.2.5 način zagotavljanja plina (dobavitelji in način transporta);
10.2.6 osnutek splošnih pogojev, skladno z 9. členom odloka o koncesiji;
10.2.7 morebitne druge organizacijsko
tehnične elemente;
10.3 finančni elaborat, ki naj vsebuje:
10.3.1 projekcijo potrebnih sredstev za
projektiranje, pridobivanje soglasij in dovoljenj ter izgradnjo omrežja;
10.3.2 projekcijo financiranja usposobitve omrežja in delovanja javne službe;
10.3.3 projekcijo stroškov rednega delovanja službe po posameznih obdobjih izgradnje omrežja ter v pogojih rednega delovanja izgrajenega omrežja;
10.3.4 predlog podrobno diferenciranih
tarif javne službe, skladno z 19. členom odloka o koncesiji;
10.3.5 projekcijo rezultatov poslovanja
po letih v prvih sedmih letih veljavnosti
koncesijske pogodbe;

10.3.6 predlog odškodnine v obliki deleža iz dobička, skladno z 2. alineo 22. člena
odloka o koncesiji;
10.4 izjave:
10.4.1 o sprejemanju razpisnih pogojih
in o obveščenosti in sprejemanju pogojev in
drugih obveznosti iz odloka o koncesiji;
10.4.2 o pridobitvi dovoljenj za delovanje omrežja;
10.4.3 o vodenju katastra lokalnega
omrežja skladno z odlokom o koncesiji ter
pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za vodenje in vzdrževanja komunalnega
katastra;
10.4.4 o najkrajšem roku trajanja koncesije, za katerega bi ponudnik koncesijo prevzel pod pogoji iz razpisa in lastne ponudbe;
10.4.5 o sprejemanju obveze po plačevanju odškodnine, določene s tem razpisom
v skladu s 1. alineo 22. člena odloka o koncesiji;
10.4.6 o svoji ponudbi glede urejanja odnosov z javnim podjetjem v primeru okoliščin iz 29. člena odloka o koncesiji;
10.4.7 o povračilu stroškov po točki 5.4
tega razpisa pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.
11. Interesenti pridobijo podrobne razpisne pogoje oziroma razpisno dokumentacijo neposredno pri Uradu za gospodarske
javne službe in promet po predhodni tel.
najavi (Adolf Kolenc, tel. 066/446-246 ali
Debora Kokot, tel. 066/446-245).
12. Razpisna dokumentacija obsega: integralno besedilo tega sklepa o razpisu, kopijo odloka o koncesiji, idejni projekt z dopolnitvijo in kopijo pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih za vodenje in vzdrževanja komunalnega katastra.
13. Zapečatene ponudbe bo javno odprla komisija, ki jo imenuje župan. O kraju,
datumu in uri odpiranja ponudb bodo vsi
interesenti, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, pisno obveščeni najmanj 5
dni prej.
14. O izbiri najboljšega ponudnika bo
koncedent odločil najkasneje v 45 dneh po
odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v 15 dneh
potem, ko mu koncedent uradno ponudi v
podpis predlog, ki je skladen z odlokom,
razpisnimi pogoji ter razpisno ponudbo izbranega koncesionarja, sicer se koncesija
odvzame.
Mestna občina Koper

Ob-3688
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za pridobitev koncesionarja za
opravljanje gospodarske javne službe
“oskrba s plinom iz lokalnih omrežij” na
območju Olmo v Kopru
1. Območje razpisa zajema strnjeno naseljeno območje Krajevne skupnosti OlmoPrisoje v Kopru, omejeno z Dolinsko cesto,
Ulico Istrskega odreda in Oljčno potjo, kot
je grafično opredeljeno z idejnim projektom, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; na tem območju je približno 530 gospodinjstev.
2. Predmet koncesije, skladno z določili
7. člena odloka o koncesiji za opravljanje
gospodarske javne službe “oskrba s plinom
iz lokalnih omrežij” (Uradne objave, št. 12/
96 – v nadaljnjem besedilu: odlok o koncesiji) je: pridobitev glavnega projekta, pridobitev gradbenih in drugih dovoljenj za izgradnjo ter izgradnja lokalnega omrežja,
vzdrževanje in obratovanje omrežja, redna
dobava in distribucija plina po omrežju do
uporabnikov, periodično pregledovanje internih omrežij in naprav oziroma trošil pri
uporabnikih ter vodenje katastra omrežij in
naprav.
3. Lokalno omrežje na območju koncesije mora biti izvedeno (lokacija plinovodov, tlak, materiali in dimenzije cevi) skladno z 2. varianto idejnega projekta, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Za lokacijo plinske postaje ima ponudnik možnost
izbire med lokacijo, predvideno z dopolnitvijo idejnega projekta in med morebitno
drugo lokacijo, vendar mora zanjo sam pridobiti zemljišče ter potrebna soglasja in dovoljenja.
4. Koncesionar je lahko oseba, ki je v
Republiki Sloveniji registrirana za naslednje dejavnosti:
– E/40.20 – oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži,
– F/45.33 – vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
– K/74.204 – drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
– K/74.30 – tehnično preizkušanje in
analiziranje.
5. Koncesionar mora:
5.1 za področje koncedirane javne službe zaposlovati vodjo službe z visoko izobrazbo ter najmanj po enega dipl. inž. iz
stroke strojnih instalacij in iz stroke elektro
instalacij;
5.2 biti tehnično opremljen s servisnim
vozilom ter potrebnim orodjem in instrumenti
ter si zagotoviti potrebno strojno in programsko opremo za vodenje in vzdrževanje geografske informacijske infrastrukture;
5.3 razpolagati s potrebnimi finančnimi
sredstvi za projektiranje, pridobitev potreb-

Ob-3682
Svet za radiodifuzijo Republike Slovenije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju
z Upravo RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a, objavlja
prosta radiodifuzna kanala
za TV difuzne radijske postaje z
oddajnih točk:
– Krvavec, kanal 58,
– Dornberk, kanal 9 (za 5 let).
Prednost pri dodelitvi prostega kanala
ima tista RTV organizacija, ki namerava
oddajati:
– nacionalni RTV program ali lokalni nekomercialni RTV program;
– program, ki pomeni vsebinsko dopolnitev že obstoječe RTV programa na določenem območju;
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– program, v katerem prevladuje lastna
produkcija v slovenskem jeziku (oziroma v
italijanskem ali madžarskem jeziku, če gre
za območja, na katerih živita italijanska ali
madžarska narodna skupnost);
– politično neodvisen program.
Svet bo pri obravnavi vloge upošteval
tudi:
– raznovrstnost programske ponudbe;
– stopnjo razvitosti radiodifuzije na določenem območju;
– mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim RTV programom;
– ekonomsko stanje prosilca (sposobnost
financiranja dejavnosti) tehnično in kadrovsko usposobljenost za produkcijo in oddajanje programa;
– število potencialnih gledalcev in poslušalcev;
– dosedanje izkušnje prosilca na področju radiodifuzije;
– trajanje (obseg) programa;
– pripravljenost prosilca, da uporabo radiodifuznega kanala deli z drugo domačo
RTV organizacijo.
Vlogo s predpisano dokumentacijo pošljite na naslov: Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v 30
dneh od objave.
Uprava RS za telekomunikacije bo popolne vloge posredovala Svetu za radiodifuzijo RS v 30 dneh po poteku roka za prijavo.
Za dodatne informacije, še posebej glede tehničnih vprašanj (radiodifuznega kanala, moči, ipd.), pokličite Upravo RS za
telekomunikacije, tel. 133-10-98.
Svet za radiodifuzijo Ljubljana

nudniki, ki bodo ponudili višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo pri Aniti Vidic-Grah ali Mariji Novak-Boškovič (tel. 065/73-811).
Rok za oddajo ponudb je 31. 8. 1996.
Ponudbe je potrebno oddati v zaprti
kuverti, z oznako “Ne odpiraj – prijava

na razpis”. Javno odpiranje ponudb bo
5. 9. 1996, ob 12. uri v sejni sobi na
sedežu družbe v Idriji, Arkova 43 (soba
št. 16).
O izbiri bodo ponudniki obveščeni do
15. 9. 1996.
Rudnik živega srebra Idrija,
v zapiranju, d.o.o.

Ob-3684
ŽJ Meting, d.o.o., C. železarjev 8, Jesenice, po pooblastilu družb SŽ – Železarne
Jesenice, razpisuje

1. Objekt “Siva livarna”
Številka vložka je 962 – Jesenice, št.
parcele 1247/21 in 1247 – delno.
Objekt ima naslednje dele in ocenjene
tržne vrednosti brez zemljišča:

Ob-3683
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., zbira
ponudbe
za prodajo poslovnih prostorov in
stanovanj
v prenovljeni stavbi v Kosovelovi ulici
št. 8 (Švica) Idrija.
Razpis se nanaša na:
I. Poslovni prostor v pritličju v izmeri
128,45 m2. Gradbena dela so izvedena tako,
da je možna delitev na dva lokala v tem
primeru obsega lokal A 67,80 m2, lokal B
60,65 m2. Lokal je izdelan do IV. gradbene
faze in je primeren za pisarniško ali trgovsko dejavnost.
Ponujena cena ne sme biti manjša od
211.500 SIT/m2. Prednost pri nakupu bo
imel ponudnik (ponudnika), ki bo ponudil
višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
II. Šest trosobnih stanovanj, in sicer:
Št. stanov.

1
2
3
4
5
6

Površina

Cena (SIT/m 2)

90,30
99,85
91,75
101,80
92,55
102,75

166.500
166.500
175.500
175.500
178.200
178.200

Stanovanja so opremljena z etažno
cntralno kurjavo na plin.
Ponudbena cena za posamezno stanovanje ne sme biti nižja od cene, navedene v
tabeli. Prednost pri nakupu bodo imeli po-

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
a) glavna hala vzhod
b) glavna hala – zahod
c) modelna mizarna
d) skladišče modelov
e) skladišče II
f) skladišče pritličje
g) ročno skladišče
h) skladišče I
i) pisarne in garderobe
j) skupno komunalno opremljeno
stavbno zemljišče v velikosti
Objekt je primeren za proizvodno dejavnost. Delno je oddan v najem z možnostjo
odpovedi. Objekt je možno kupiti v celoti
ali po navedenih delih s pripadajočim zemljiščem za objekt in funkcionalnim zemljiščem.
2. Objekt “Izolirka”
Številka vložka je k.o. 962 – Jesenice, št.
parcele 1247 – delno.
Objekt ima dve kovinski hali s prizidkom koristne površine 1959 m2 in skupnim
komunalno opremljenim stavbnim zemljiščem v površini približno 5000 m2. Ocenjena tržna vrednost zemljišča je 15
DEM/m2 in tržna vrednost objekta brez zemljišča je 72.000 DEM.
Objekt oziroma lokacija je primerna za
lažjo proizvodnjo ali servisno dejavnost.
Delno je oddan v najem z možnostjo takojšnje odpovedi.
3. Objekt “Kovačeva hiša”
Številka vložka je 962 – Jesenice, številka parcele 1223/11, parcela 1223/9 – delno
in parcela 1234/4 – delno.
Objekt ima neto koristno površino 498
m2 in skupno komunalno opremljeno stavbno zemljišče 303 m2.
Ocenjena tržna vrednost celotne nepremičnine je 183.600 DEM.
Objekt je primeren za poslovno-gostinsko dejavnost. Oddan je v najem z možnostjo odpovedi.
4. Zgradba računalniškega centra – ERC
Številka vložka je 962, št. parcele,
1189/1 (delno), 1190, 1191 k.o. Jesenice.
Objekt ima koristno površino 2271 m2 in
skupno komunalno opremljeno stavbno
zemljišče 2559 m2.
Ocenjena tržna vrednost nepremičnine
je 2,773.000 DEM.
Objekt je primeren za poslovno trgovski
center. Delno je oddan v najem, z možno
odpovedjo.
5. Stanovanjska hiša C. v Rovte I – Jesenice

807 m2
962 m2
125 m2
108 m2
156 m2
117 m2
71 m2
70 m2
397 m2
3880 m2

vrednost
vrednost
vrednost
vrednost
vrednost
vrednost
vrednost
vrednost
vrednost

192 DEM/m2
129 DEM/m2
105 DEM/m2
120 DEM/m2
17 DEM/m2
100 DEM/m2
162 DEM/m2
138 DEM/m2
105 DEM/m2

vrednost 49 DEM/m2.

Številka vložka je 962, parcela št. 1959
in 1960/1 (delno), k.o. Jesenice.
Objekt ima koristno površino približno
613 m2 in skupno komunalno opremljeno
stavbno zemljišče približno 700 m2.
Ocenjena tržna vrednost nepremičnine
je 122.565 DEM.
Objekt je preurejen v več stanovanjskih
enot.
6. Objekt “Glavna pisarna”
Številka vložka je 962 k.o. Jesenice, št.
parcele 1247/1 – delno.
Objekt ima koristno površino 1.320 m2
in skupno komunalno opremljeno zemljišče
2.500 m2. Ocenjena tržna vrednost za objekt
je 881.000 DEM in za zemljišče 180
DEM/m2.
Objekt je primeren za poslovno dejavnost.
Za vse razpisane nepremičnine bo treba
izdelati elaborate o funkcionalnem zemljišču in izvršiti odmero zemljišča.
Ponudniki so lahko pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe,
državljani Republike Slovenije.
Vse stroške s prodajo nepremičnin in
prenosom pravic na kupca, stroške odmere
zemljišča, davke, takse, provizijo posrednika v višini 1,5% prodajne vrednosti nepremičnine in drugo, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno, boljše plačilne pogoje
in ponudil možnost zaposlitve delavcem
družbe SŽ – Železarne Jesenice. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu “videno –
kupljeno”. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerim koli ponudnikom sklene pogodbe o prodaji.
Rok za zbiranje ponudb je 14 dni po
objavi.
Ponudbe morajo biti poslane na naslov:
ŽJ Meting, d.o.o., C. železarjev 8, Jesenice,
v ovojnici z oznako “Ponudba po razpisu –
8/96”.
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Vse informacije o nepremičninah in o
možnih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo na naslovu: ŽJ Meting, d.o.o., C. železarjev 8, Jesenice, tel. 064/861-441, int.
26-26 in 28-34, telefaks 064/961-466.
ŽJ Meting, d.o.o.

Kolbl Branko, Saše Deva 15, Maribor,
preklicuje
obrtno
dovoljenje
št.
048975/6152/00-74/1995. m-1350

Belej Mateja, Stražišče 23 b, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 608620.
s-44089

Krajnc Jožef, Betnavska 16, Maribor,
preklicuje priglasitveni list št. 064-4681/96.
m-1256

Bizjan Franc, Podolnica 22, Horjul, potni list št. BA 290542. s-44214

Št. 511-1/96-02
Ob-3681
Občinska uprava Občine Laško razpisuje na podlagi 42. člena zakona o zdravstveni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92)
koncesijo
za opravljanje fizioterapevtske
dejavnosti na območju Občine Laško
Koncesionar mora, poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima višje oziroma visokošolsko izobrazbo za opravljanje razpisane dejavnosti
in je usposobljen za samostojno delo;
– da ima opravljen strokovni izpit;
– da je vpisan v register zasebnih zdravstvenih delavcev;
– da ni v delovnem razmerju;
– da mu ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore
in opremo.
Šteje se, da ima zdravstveni delavec zagotovljene prostore in opremo tudi, če sklene pogodbo o najemu oziroma uporabi z
ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma
z drugo pravno ali fizično osebo.
Zasebni zdravstveni delavec mora zahtevo iz četrte alinee izpolniti ob začetku
izvajanja koncesije.
Kandidati – koncesionarji naj pošljejo
vlogo z zahtevanimi dokazili v roku 15 dni
po objavi razpisa na naslov: Občina Laško,
Oddelek za družbene dejavnosti, Mestna ul.
2, 3270 Laško.
O izbiri koncesionarja bodo vsi kandidati
obveščeni v roku 30 dni od zaključenega
razpisa. Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o koncesiji le v primeru soglasja
pristojnega ministrstva po predhodnem pozitivnem mnenju Zdravniške zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Občina Laško
Ob-3689
Valkarton, d.o.o., Logatec, Obrat “Embalažni servis” Koper, Koper, Ul. 15. maja
23, Koper, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z napisom: Valkarton, d.o.o., Logatec, Obrat Embalažni servis, Koper, Ul.
15. maja 23, 1.
Bergauer Marica, Vreclova 6, Hoče, preklicuje priglasitveni list, št. 064-0729/94. m-1338
Bife Igor Kancler s. p., C. 4. julija 25,
Spodnji Duplek, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z vsebino Bife Igor Kancler
s. p. Spodnji Duplek, C. 4. julija 25, tel.
0620681-481. m-1312
Gomivnik Diana, Spodnja Selnica 84,
Selnica, preklicuje priglasitveni list št.
068-591/96. m-1273
Jerkič Ivan, Zg. Kungota 14a, Zgornja
Kungota, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 065-164/94. m-1387

Likar Bojan, Okrepčevalnica, Orožnova
2, Maribor, preklicuje priglasitveni list št.
064-2615/94. m-1270
MTE Commerce d. o. o., Polje c. 351/c,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0310948. s-44075
Mak Komta, Celovška 264, Ljubljana,
preklicuje
delovno
dovoljenje,
št.
0424440992, izdano dne 5. 4 1996 na ime
Šalja Bajram. s-44103
Novak Niko, Gospejna 7, Maribor, preklicuje priglasitveni list, št. 064-1808/94.
m-1340
Rent-a d. o. o., Linhartova 36, Ljubljana,
preklicuje evidenčni list za čoln, št.
02/03-2298/96. s-44009
Sternad Mirko, Prelogova 7, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, št. 064/1675/94.
m-1342
Šakotič Miroslav, Titova 42, Maribor,
preklicuje priglasitveni list, št. 065-150/94.
m-1386
Valkarton d. o. o., Embalažni servis, Koper, preklicuje štampiljko z napisom Valkarton d. o. o., Obrat EMBALAŽNI SERVIS
Koper, Ul. 15. maja 23, številka 1. g-44073
ZTS ROD STANE ŽAGAR, Begunjska
10, Kranj, preklicuje štampiljko kvadratne
oblike, velikosti 3x3 cm z napisom ZVEZA
TABORNIKOV SLOVENIJE ODRED
STANE ŽAGAR ml. KRANJ. p-44009

Bračko Ivan, Zg. Kungota 52, Zgornja
Kungota, potni list št. AA 999288. m-1359
Brezovnik Martin, Pamče 103/A, Slovenj Gradec, potni list št. AA 394858.
g-44079
Capuder Tadej, Spodnje Koseze 13, Lukovica, potni list št. BA 251725. s-44101
Celarc Mojca, Vodovodna cesta 6 A,
Logatec, potni list št. AA 238608. s-44041
Crnčič Maja, Bazoviška 2, Portorož,
potni list št. AA 506135. g-44205
Damijan Ana, Hafnerjevo naselje 46,
Škofja Loka, potni list št. AA 45180.
s-44154
Falkner Tina, Mahničeva 12, Ankaran,
potni list št. AA 517558. g-44077
Fleisinger Štefanija, Cogetinci 69, Lenart, potni list št. BA 368217. m-1297
Fratina Miroslava, Peričeva 7, Ljubljana, potni list št. AA 537894. s-44153
Gržinič Ksenija, Cesta na Markovec 9,
Koper, potni list št. BA 401334. g-44080
Grabenšek Karol, Jurčičeva 5, Celje,
potni list št. AA 565106. g-44104
Grebenc Iztok, Maroltova 8, Ljubljana,
potni list št. AA 875340. s-44119
Grebenjak Zdravko, Kerenčičev trg 13,
Ormož, potni list št. AA 056018, izdala
Upravna enota Ormož 21. 1. 1992. s-44038
Ham Gregor, Vide Janežič 17, Ljubljana, potni list št. BA 304226. s-44123
Husnjak Željko, Rašiška 13, Ljubljana,
potni list št. BA 315917. s-44115
Japič Suzana, Stritarjeva 8, Koper, potni list št. AA 518123. g-44161

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Ažman Gregor, Primožičeva 1, Ljubljana, potni list št. BA 455923. s-44213
Arh Jožef, Spodnja Besnica 82, Zgornja
Besnica, potni list št. AA 140520. s-44202
Bajc Edi, Dolenjska cesta 19, Ljubljana,
potni list št. AA 425385. s-44200

Jerman Andrej, Prade C. XI 10, Koper,
petletna listina, št. VS 14071/37289.
g-44148
Jovičič Darjan, Preglov trg 11, Ljubljana, potni list št. AA 710478. s-44212
Klobučar Dragica, Tinjan 81, Koper,
potni list št. AA 352654. g-44078
Korenika Katja, Obzidna ulica 17, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
13921. g-44083
Korenika Nataša, Obzidna 17, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 31219.
g-44084

Bajramovič Edina, Pokopališka 15,
Ljubljana, potni list št. AA 677161. s-44156

Kovačević Porle Tadeja, Trnovski pristan 10, Ljubljana, potni list št. BA 479914,
izdala Upravna enota Ljubljana 27. 7. 1995.
s-44033

Baksa Sakiba, Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, potni list št. AA 490301. p-44157

Kovič Tatjana, Krivec 3, Ljubljana, potni list št. AA 18626. s-44005

Belehar Blaž, Kuratova ulica 50, Kranj,
potni list št. AA 139168. p-44002

Kudič Samir, Levstikova 3, Novo mesto, potni list št. BA 078627. g-44149
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Kunaver Marko, Pot na Fužine 35, Ljubljana, potni list št. AA 48631. s-44043

Upravna enota Ljubljana 7. 7. 1992.
s-44037

Labernik Katarina, Rožanska 2, Ljubljana, potni list št. AA 460355. p-44008

Trbižan Tanja, Sečovlje 55 a, Sečovlje,
potni list št. AI 108891. g-44159

Berič Stevan, Preradovičeva 33, Maribor, diplomo Kovinarske poklicne šole Tabor, izdana leta 1971. m-1280

Lebar Pavla, Partizanska cesta 19, Moravče, potni list št. AA 366188. p-44010

Umek Uroš, Ulica Martina Krpana 2,
Ljubljana, potni list št. AA 112717. s-44121

Madžarič Slavojka, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, potni list št. AA 709720. s-44071

Vengust Igor, Nove Loke 20, Mozirje,
potni list št. AA 356043. p-44197

Marn Miha, Trinkova 10, Ljubljana, potni list št. AA 3400. s-44162

Vidic Leon, Pako 7, Borovnica, potni
list št. BA 473879, izdala Upravna enota
Vrhnika. s-44030

Mastnak Boris, Teharje 34, Celje, potni
list št. AA 567228. g-44081

Vrečko Franc, Liptovska 18, Slovenske
Konjice, potni list št. AA 098137. p-44155

Mazej Ana, Bele vodo 22, Šoštanj, preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
24/96. p-44003

Will Josip, Jedinščica, Novo mesto, potni list št. AA 235585. p-44006

Mihalič Rudi, Ponova vas 10a, Grosuplje, potni list št. AA 396989. s-44106

Zorec Martin, Laze 26 a, Dol pri Ljubljani, potni list št. BA 165038. s-44169

Mikolič Goran, Gračišče 3 A, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. 30826.
g-44014

Žmavc Alojz, Radehova 22, Lenart, potni list št. AA 109250. m-1366

Milanovič Goran, Kropa 3, Kropa, preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
35/96. g-44046
Mulej Marija, Pot pod Gradiščem 8, Naklo, potni list št. AA 575444. s-44168
Nuhi Sonja, Kolodvorska 2 a, Mengeš,
potni list št. AA 816990. s-44198

Druge listine
Aleš Peter, Šiška 33, Preddvor, zavarovalno polico, št. 0329772. g-44134
Alibabič Edi, Ul. Mirana Jarca 3, Dob,
zaključno spričevalo OŠ Šlanderjeve brigade Domžale, izdano leta 1973. s-44157

Bečan Primož, Vodovodna 22, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGHC, št.
21726. s-44117
Božovič Dušan, Brodarjev trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
189278. s-44099
Bohorč Ana, Cankarjeva 12, Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13598.
s-44155
Brajica Mirela, Morova 6 A, Izola, spričevalo o končani OŠ Vojka Šmuc, šolsko
leto 90/91. g-44053
Brajkovič Ante, Preradovičeva 33, Maribor, zaključno spričevalo ŽIŠ Maribor,
leta 1973. m-1419
Bračko Ivan, Hrenca 3, Maribor, zaključno spričevalo Živilske šole Maribor,
št. 954. m-1278
Bračko Jernej, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 59249. m-1326
Brdnik Mihael, Goriška 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11712.
m-1285

Osolnik Mojca, Tirosek 21, Mozirje,
potni list št. AA 641417. p-44001

Amanović Milenko, Omladinska bb,
Šid, spričevalo Litostrojske šole, izdano leta 1979. s-44023

Brekalo Barbara, Njegoševa 15, Celje,
preklic spričeval 3. in 4. letnika Srednje
tehnične šole Celje, objavljen v UL RS, št.
39/96. g-44093

Pendl Martin, Koroška c. 59, Maribor,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS,
št. 1/96. p-44004

Ačko Tadej, Špengova 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7573.
m-1269

Brenko Dušan, Goriška 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. 18403.
g-44195

Petričič Radenko, Smoletova 12, Ljubljana, potni list št. AA 712164, izdala
Upravna enota Ljubljana 12. 1. 1993.
s-44178

Bajnoci Mihalj, Vrhpolje 75/A, Vipava,
vozniško dovoljenje, št. 11921. g-44062

Brvar Sonja, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 131068.
s-44218

Pralica Tomislav, Švabičeva 7, Ljubljana, potni list št. AA 143728. s-44166
Purkart Aleš, Kopališka ulica 1a, Vrhnika, preklic potnega lista, št. AA 195876,
izdala UE Vrhnika, objavljen v UL št. 41/
96. s-44122
Rajk Rajko, Celovška 287, Ljubljana,
potni list št. BA 208359, izdala Upravna
enota Ljubljana 16. 8. 1993. s-44179
Razdevšek Luka, Prušnikova 34, Maribor, potni list št. AA 193830. p-44073
Režonja Tomaž, Aškerčeva 37, Ruše,
potni list št. AA 384684. m-1404/a
Romih Roman, Kompole 2, Štore, potni
list št. AA 83236. g-44150
Simšič Miljanka, Postojnska 25, Ljubljana, potni list št. AA 170477. s-44210
Sirk Peter, Gačnik 73, Pesnica, potni list
št. BA 494442. m-1401
Stoilkov Toško, Ulica svobode 83, Piran, potni list št. AA 504087. p-44076

Barak Roman, Smrje 11, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8553.
s-44072
Baranšič Zlatko, Lovska 21, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105999.
m-1245
Bardun Alenka, Cmureška c. 26, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6614. m-1315
Batagelj Petra, Bevkova 4, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S252539. g-44189
Beden Lillian, Nikola Tesla 12, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-44192
Benda Robert, Miklošičeva 1e, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 30252.
s-44114
Berden Anton, Vodnikova cesta 180,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 14182, reg. št. 51351. s-44055
Berdnik Matilda, Rogatec 191, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6300, izdala Šmarje pri Jelšah. p-44028

Strmčnik Irena, Kotlje 4, Ravne na Koroškem, potni list št. AA 917206. p-44005

Bergant Darko, Pod topoli 63, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
179910. s-44215

Švigelj Helena, Bezuljak 8, Begunje pri
Cerknici, potni list št. AA 278078, izdala

Bergoč Matija, Gimnazijski trg 3, Koper, vozniško dovoljenje, št. 9086. g-44066

Brčin Branko, Lucija, Istrski odred 39,
Portorož, diplomo SPPŠ Piran, izdana leta
1990. g-44185
Budja Alenka, Župančičeva 9, Maribor,
zaključno spričevalo Gimnazije Miloša Zidanška leta 1978. m-1425
Bukvič Štefica, Dominkuševa 6, Maribor, diplomo 3. letnika Gostinske šole Maribor, izdano leta 1983. m-1276
Caissa, d. o. o., Prešernova 22, Ptuj, zavarovalno polico, št. AO 311695, izdala
zavarovalnica Adriatic. m-1265
Capuder Tadej, Sp. Koseze 13, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
26074. s-44109
Cebe Danica, Levstikova 12, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16628.
g-44132
Cehtl Stanislav, Novo naselje 17, Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7408. m-1335
Cep Daniel, Levstikova 3, Koper, potrdilo za voditelja čolna, št. 03/13-1236/91.
s-44187
Cvetko Mirko, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 10981. s-44167
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Čarman Janez, Spodnje Pirniče 15, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 61938, reg. št. 159116. s-44076

Fic Romana, Pri habakuku16, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za Turizem in gostinstvo, l. 1994/95. m-1343

Hartman Janko, Gradišče na Kozjaku
40, Ožbalt, zavarovalno polico, št. 68563
izdala zavarovalnica Adriatic. m-1298

Čeh Majda, Planinčevih 15, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101373.
m-1258

Findar d. o. o., Morova 6 A, Izola, zavarovalno polico, št. 270989. g-44022
Fister Aleš, Vrbljene 6, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 209822. s-44147

Hauptman Franc, Limbuška 86, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
80476. m-1271

Čekeliš Darja, Črtomirova 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10774. s-44142
Čerin Primož, Ob potoku 28, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 301651.
s-44152
Čretnik Jurij, Ruplova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35354.
m-1413
Črnko Alenka, Gregorčičeva 29b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28022. m-1384
Čuček Helena, Uskoška 22, Miklavž na
Dravskem pol., vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 109545. m-1308

Forti Vrčon Robert, Hrvatini 5, Ankaran, vozniško dovoljenje za kolo z motorjem. g-44137
Franko Silvo, Ljubljanska 88a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26535.
Fras Milan, Lormanje 24, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9094.
s-44105
Gabrovec Sonja, Videm 13, Videm pri
Ptuju, indeks Srednje ekon. šole, smer kom.
tehnik-prodajalec, v Ptuju leta 1981. šole
m-1391
Glaser Leopoldina, Pohorska 81, Hoče,
delovno knjižico. m-1393

De Vivi Daniel, Trnovska Ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168366, reg. št. 184642. s-44087

Glavica Vinko, Celovška 185, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
52683. s-44186

Debeljak Branko, Andreja Gabrščka 54,
Šempeter, diplomo, št. 3044, izdal TSC
Branko Brelih Nova Gorica leta 1987.
g-44190

Golob Primož, Slovenska ul. 35, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
71014. m-1380

Denič Darinka, C. maršala Tita 53 b,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 302465.
g-44193
Dobetič Vanja, Cesta na Markovec 3,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
40930. g-44138
Dragičević Dušan, Cesta na Markovec
59, Koper, zavarovalno polico, št. 0383168.
g-44144
Drempetič Jože, Oretnekova pot 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 114926, reg. št. 20117, izdala UE
Kranj. g-44029
Đuraševič Roland, Rosalnice 18, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3861. g-44133
Eisenhut Franc, Metava 60, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 52317.
m-1286
Ekart Nada, Pod vinogradi 14, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
48688. m-1289
Eržen Sergej, Ljubljanska c. 29, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078503, izdala UE Kranj. g-44059
Erakovič Marija, Zg. Jakobski dol 82,
Jakobski dol, delovno knjižico. m-1398
Erlah Polona, Rateče 153, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22601/16483/96. s-44158
Fabjan Aleš, Primča vas 1, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19293.
s-44069
Fečur Miha, Vrhovčeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
158212. s-44163

Gomboc Zlatka Trčo, Trčova 263, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103208. m-1316
Gomzi Praprotnik Silva, Plešičeva 43,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 301155,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-44164
Gosak Vera, nad Čreto 16a, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15566.
m-1348
Gostenčnik Davorin, Troblje 44/A, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 12717. g-44065
Gradišnik Zdenka, Sveti duh na Ostrem
Vrhu 14, Duh na Ostrem vrhu, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 2813. m-1279
Grbič Dževad, Tavčarjeva 8, Jesenice,
delovno knjižico. g-44194
Grden Anton, Male Češnjice 3, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1268. s-44010
Grgič Antonio, Vinička 12, Varaždin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95959.
m-1262

Hazl Stanislav, Polička vas 39 a, Jarenina, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole Maribor, izdano leta 1982. m-1272
Hižman Irena, Na Dobravi 3b, Miklavž,
zaključno spričevalo Tekstilne šole Maribor, izdano leta 1977. m-1281
Hlastec Tadej, Pohorska 15, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13573.
g-44135
Hlede Loredana, Krožna cesta 8, Koper,
zavarovalno polico, št. 0352604. g-44050
Horvat Denis, Mladinska 10, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92407. m-1282
Horvat Jože, Lucija, Kajuhova 17, Portorož, potrdilo za voditelja čolna, št. 2852/
35-76. g-44092
Horvat Milan, Rogoznica 31, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8911.
m-1321
Horvat Marijan, Maršala Tita 179, Čakovec, delovno knjižico. m-1292
Hotujec Rudolf, Na jami 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št. S
973234, reg. št. 37550. s-44056
Hrast Silva, Kozjak nad Pesnico 72 c,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7566. m-1294
Hrboka Igor, Na zelenici 8, Celje, indeks, št. 81466065, izdala EPF Maribor.
m-1291
Hren Romana, Levstikova 12, Izola, zavarovalno polico, št. 284860. g-44100
Imenšek Lidija, Dvorjane 72 b, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
101261. m-1374
Ivanetič Anton, Nusdorferjeva 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH,
št. 116801. s-44170
Ivanetič Anton, Nusdorferjeva 7, Ljubljana, službeno izkaznico št. 796, izdal LPP.
s-44171

Gruden Andrea, Bresterniška 67, Kamnica, delovno knjižico. m-1402

Ivanko Uroš Bojan, Kovinarska cesta
32, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 14263. s-44217

Gruenauer Franc, Cirknica 24, Šentilj,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 29791.
m-1319

Jager Mitja, Na jami 9, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 1029063, izdala zavarovalnica Slovenica. s-44090

Hajd Ivan, Ob Mlinščici 57, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7294.
m-1347

Jambrošič Nikola, Trubarjeva 2, Koper,
zavarovalno polico, št. 0412753. g-44

Hamer Franc, Benedikt v Slov. Goricah
63, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4496. m-1385
Hansel Ljubo, Igriška 23 a, Maribor, delovno knjižico. m-1357

Jankovič Sonja, Lenardonova 19, Maribor, zaključno spričevalo Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1984. m-1251
Japelj Tatjana, Niževec 1, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12390.
s-44204
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Jelenc Irena, Ruška cesta 56, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5432.
m-1266

Konte Melita, Dolenjska cesta 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444377, reg. št. 172925. s-44003

Kutnjak Josip, Selnica 18, Čakovec, delovno knjižico. m-1293

Jenšac Igor, Dvorakova 10 c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 86561.
m-1313

Kopše Zvonimir, Obrtniška 8, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
29549. m-1260
Korošec Marija, Jablance 1, Spodnji Duplek, zaključno spričevalo Gostinske šole l.
1964. m-1344

Jerenko Suzana, Zlatoličje 92, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 80840.
m-1351
Jerman Franc, Pilonova 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
29016. s-44127
Ječnik Barbara, Hrastje 175, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39608, št.
reg. S 51129, izdala UE Kranj. g-44020
Jovičevič Sičo, Bala tun, Bijelina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34169.
m-1333
Jureš Damjan, Vesna 24, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8951.
g-44184
Juričič Denis, Krožna cesta 6, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23991.
s-44085
Kalabič Esad, Ulica Marje Boršnikove
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 139261. s-44180
Kastelic Janez, Šranga 24, Mirna peč,
zaključno spričevalo Poklicne Avtomehanične šole, izdano leta 1979. g-44176
Keber Jože, Zagradišče 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 197834,
S 846319, izdala UE Ljubljana. s-44203
Keber Nada, OF 14, Izola, zavarovalno
polico, št. 360874. g-44054
Kleva Danilo, Seča 57, Portorož, vozniško dovoljenje, št. 1542. g-44063
Kmetec Franc, Ješenca 41 a, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 57874.
m-1318
Kmetec Maja, Ob Radoljni 1, Lovrenc
na Pohorju, delovno knjižico. m-1300

Kovačič Metka, Groharjeva 18, Maribor, delovno knjižico. m-1381
Kovačič Zoran, Ob Lazniškem potoku
26, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 101856. m-1368
Košir Milan, Frankovo naselje 13, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14664. s-44031
Košnik Drago, Brengova 76, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3444. m-1328
Krajnc Danilo, Jurijevski dol 8, Jakobski dol, delavsko knjižico. m-1416
Krajnc Matjaž, Regentova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 106142.
m-1352
Krajnc Patricija, Kraigherjeva 5, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6916.
m-1311

Lavtar Mateja, Čadovlje 14, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 602392,
št. reg. 21498. g-44097
Lavtar Renata, Strahinj 109, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523915,
reg. št. 42323, izdala UE Kranj. s-44026
Lesjak Davorin, Valvazorjeva 4, Celje,
spričevalo. g-44175
Letonja Zlatko, Počehova 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 91757.
m-1254
Lever Darko, Šaranovičeva 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABSGH, št.
61013. m-1376
Lešnik Mojca, Zgornji Duplek 131,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 85511. m-1261
Lipovec Sabina, Pod vinogradi 45,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 87179. m-1339
Lorenčič Damir, Vosek 6 c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 96832.
m-1246
Lužar Boštjan, Brilejeva 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 170837.
s-44118

Krajnik Samo, Gregorčičeva 29 a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
70020. m-1329

Magušar Urban, Brodarjev trg 6, Ljubljana, delovno knjižico. s-44013

Kramberger Miran, Ročica 23, Jakobski
dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3281. m-1379

Majcen Robert, Ljubljanska 92, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95955.
m-1332

Kramberger Marjan, Sv. Ana v Slov.
Goricah 16, Sveta Ana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 9366. m-44067

Majer Terezija, Korčetova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 50709.
m-1367

Kranjc Daniel, Smetanova 88, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 59614.
m-1415
Kranjc Stojan, Rožno 16 a, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13510.
p-44066

Maksimovič Radovan, Beblerjev trg 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 120742. s-44199
Markovič Marija, Golobova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30890. m-1303
Markovič Zoran, Betnavska 110, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
69093. m-1310

Kodrič Darinka, Tiha ulica 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 65295.
m-1345

Kračman Andrej, Skopska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545037, reg. št. 193680. s-44028
Krevs Miro, Lome 14, Črni vrh, maturitetno spričevalo 1. Gimnazije Bežigrad
Ljubljana, izdano leta 1981. s-44165

Kodrič Dejan, Bukovci 92, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 34397.
g-44141

Križanič Miroslav, Češka 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 40500.
m-1408

Marot Franc, Prešernova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30653.
m-1388

Kogler Stanislav, Ložane 14a, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
25776. m-1403

Krivošič Andreja, Gozdarska pot 15,
Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 9772, izdala UE Ravne na
Koroškem. s-44124

Marsel Irma, Javornik 33, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15736. p-44156

Kmetec Rozalija, Trg revolucije 2, Maribor, zavarovalno polico, št. 0328690, izdala zavarovalnica Adriatic. m-1424

Kokalj Renata, Jarčeva 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73196.
m-1409
Kolšek Aleš, Cesta v Celje 10, Škofja
vas, dvižni listek št. 216, izdalo urarstvo
Trglavčnik Celje. m-1247
Kondič Nada, Šalek 89, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21683.
p-44158

Krupič Tofik, Regentova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27100.
m-1330
Kupčič Branko, Ceršak 18, Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4746. m-1395
Kure Gregor, Ob potoku 8, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
6916. m-1400

Marolt Boštjan, Cesta v Loke 10, Mozirje, indeks Pedagoške fakultete leto 1995/
96. m-1370

Mastnak Jože, Wilsonova 23, Maribor,
službeno izkaznico, reg. 23487, izdal Telekom Slovenije. m-1320
Matetovič Borut, Radovica 20, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3538.
g-44024
Matos Silva, Pot na most 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889156, reg. št. 51740. s-44006
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Meglič Janez, Mošnje 9 c, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3350. g-44174

Novak Bojan, Vrtna ul. 10, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91078.
m-138344

Mesarec Franc, Na podrtem 134, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
14486. m-1365

Novak Boris, gimnazijska 29, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 236000, izdala zavarovalnica Adriatic. g-44177

Petrovič Petar, Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S743893, št. reg. 12272, izdala UE Jesenice. s-44111

Miličevič Goran, Radvinska 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95964.
m-1358

Novak Marjan, Zasavska c. 52 b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639392, reg. št. 14598, izdala UE Kranj.
g-44057

Mlakar Nataša, Negova 10, Spodnji
Ivanjci, indeks Pravne fakultete, št.
71061835. m-1286

Pihler Miran, Rožna dolina 29, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23229.
g-44060
Pipenbaher Sonja, Tomšičeva 24, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11271. g-44061

Novak Stjepan, Ljubljanska 54, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16324. p-44075

Plaskan Sergeja, Ulica heroja Šlandra
17, Maribor, spričevalo 4. letnika Prve gimnazije Maribor, izdano leta 1984. m-1288

Model Shopping, d. o. o., Zg. Porčič
35a, Sveta Trojica, zavarovalno polico AO
319546, izdala zavarovalnica Adriatic.
m-1405

Novak Tina, Vrhe 39, Slovenj Gradec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1995. g-44172

Plohl Jelka, Čadram 43, Oplotnica, zavarovalno polico št. 228338, izdala zavarovalnica Adriatic. m-1253

Novak Željko, Posavskega ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 143593. s-44004

Podgrajšek Marjan, Zlakova 12, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
13498. g-44094

Moharič Dejan, Šolska cesta 10, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
13071. g-44096

Novak Marjan, Zasavska c. 52, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. 14598, izdala
UEKranj. g-44018

Poglavšek Silva, Reboljeva 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
741164. s-44211

Mohorič Boštjan, Privoz 11 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
206512. s-44143

Nuhanović Dževad, Medvoška c. 18,
Medvode, delovno knjižico. s-44008

Polanc Boštjan, Zgornja Bistrica 12,
Slovenska Bistrica, letno spričevalo Srednje prometne šole Maribor l. 1994. m-1327

Oblak Aleš, Pristava pri Polh. Gradcu
24a, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 192256, S 513595, izdala UE
Ljubljana. s-44034

Polanec Vladimir, Flisova 25, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 54217.
m-1364

Oblak Milena, Podstrmec 4, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
192560. s-44140

Polić Ivan, Preradovičeva 33, Maribor,
zaključno spričevalo Avtomehanskega šolskega centra v Mariboru leta 1983. m-1420

Olić Makuc Nataša, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28809. g-44017

Polšak Bruno, Prušnikova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2765.
m-1390

Mlakar Rene, Za Hrastjem 23, Maribor,
indeks Ekonomske fakultete, št. 81479498.
m-1295a

Mohorko Rudi, Prešernova 9, Ptuj, potrdilo o znanju CPP, št. 7889. g-44027
Muženič Marjan, Vojkovo nabrežje 29a,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 6475.
g-44183
Mugerle Karmen, Rapočeva 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89157. m-1353
Mujič Sedin, Panonska 9, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne kov. šole Maribor, izdano leta 1990. m-1259

Oszifcsin David, Slovenska 39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91552. m-1317

Mukenauer Vladimir, Vosek 21, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
51896. m-1363

Ovčar Milan, Jakčeva 37, Ljubljana, delovno knjižico. s-44107

Pongračič Mihaela, Cesta k Dravi 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 109361. m-1274
Poročnik Olga, Remšnik 20 b, Podvelka, spričevalo 2. letnika Srednje tekst. šole
Muta, izdano leta 1994. m-1255

Mulasalihović Esma, M. Tita BB, Bijelina, osebno delovno dovoljenje, št.
0424445384. s-44040

Pajič Ksenija, Ulica Janeza Puharja 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S272480, št. reg. 13013, izdala UE Kranj.
s-44113

Mulec Robert, Zg. Duplek 35 h, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 103286. m-1322

Pavasovič Zoran, Beethovnova 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22783. g-44146

Mušič-Chapman Vanda, Malgajeva 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 78695. s-44116

Perc Uršula, gasilska 9, Selnica, zaključno spričevalo OŠ Selnice ob Dravi, leto
1995/96. spričevalo m-1392

Prelovšek Tanja, Grampovčanova ulica
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 211151, S 1077176, izdala UE
Ljubljana. s-44036

Namestnik Dejan, Maistrova 4, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7660.
s-44128

Perko Vojko, Vorohova 7, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1053.
m-1375

Premelč Herman, Bračna vas 10, Bizeljsko, zaključno spričevalo srednje kmetijske šole, izdano leta 1990. m-1356

Napast Robert, Ulica bratov Turjak 7,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 94028. m-1283

Pesek Ivan, Loka 10 a, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 8189.
m-1263

Pučko Silvester, Rakovci 12, Ormož,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1996. m-1361

Nemec Silva, Dornava 89, Dornava, potrdilo o izpitu za kolo z motorjem, izdano
leta 1993. m-1337

Petek Boštjan, Borova vas 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 99763.
m-1284

Neškovič Robert, Veljka Vlahoviča 61,
Maribor, zaključno spričevalo OŠ Draga
Kobala l. 1992/93. m-1346

Petek Boštjan, Borova vas 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 99763.
m-1284

Pšajd Zdenka, Sagadinovo 1, Ptuj, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole, izdano leta 1979, na ime Veg Zdenka.
g-44048

Notesberg Marjan, Koroška 124, Maribor, izkaznico za prostovoljno Zdravstveno zavarovanje. g-44095

Petrič Miran, Petrovičeva 15 c, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 10000. m-1267

Poterč Jasna, Fram 278, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 99993. m-1250
Prapertnik Marko, Industrijska 6, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5096. m-1389

Rajšter Ana, Podgorska c. 78, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2454. g-44191
Račel Franc, Sladki vrh 5 č, Sladki vrh,
potrdilo o obiskovanju 2. semestra inten-
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zivnega tečaja nemškega jezika - Gescheftskontakte, izdala Delavska univerza Maribor leta 1991. m-1295

Senekovič Janez, Zimica 28, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH; št. 83428. m-1406

Račič Hasan, Varoška Rijeka 107, Varoška Rijeka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 207938. s-44208
Režonja Tomaž, Aškerčeva 37, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 7927.
m-1404

Simonič Jože, Industrijska 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39.
m-1325

Šmauc Zdenko, Veliki vrh pri Šmarju
44, Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 4581, izdala Upravna enota Grosuplje. s-44039

Reinhardt Peter, Fabianijeva 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
64338. s-44110

Siter Danilo, Nad Reko 22, Maribor, delovno knjižico. m-1334

Remec Nina, Linhartova 62, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 196461.
s-44025
Rep Friderik, Valvazorjeva 46, Maribor, delovno knjižico. m-1349
Repič Vogelnik Katja, Prešernova cesta
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 843301, reg. št. 116166. s-44032

Skrbinšek Tomaž, Knafelčeva 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95229. m-1360

Simšič Miljanka, Postojnska 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21181. s-44209

Skoliber Mirko, Ljutomerska 34, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2982. g-44068

Slabe Ivanka, Linhartova 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30218.
s-44126

Šmigoc Irena, Praprotnikova 6, Ptuj,
spričevalo Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 1982. g-44182
Šmuc Srečko, Saldki vrh 60 a, Sladki
vrh, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 5022.
m-1307
Španič Josip, Breg pri Borovnici 4a, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 344. s-44120
Štabuc Roman, Stolni vrh 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89180.
m-1252
Štefanič Simon, Letonjeva 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96218.
m-1414
Šteger Ervin, Ravna ul. 3, Selnica ob
Dravi, zelene karte zavarovalnice Adriatic,
št. 333348, 334702, 334709, 348738,
AA-PT 6355, 6471, 8309. m-1299

Repolusk Boštjan, Bezena 47a, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4767.
m-1422
Repolusk Helena, Ob gozdu 13, Ruše,
zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 1985. m-1306

Slatinšek Walter, Geršakova 16, Maribor, delovno knjižico. m-1331
Slobodnik Martin, Radovica 11, Metlika, zaključno spričevalo Srednje šole tehnične in zdravstvene usmeritve Novo mesto, izdano leta 1992.

Štiberc Franc, Šumenjakova 6, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 17544. m-1323

Rihter Fulvio, Dekani 228, Dekani, vozniško dovoljenje, št. 473. g-44067

Sodja Janja, Kardeljeva 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105581.
S-44044

Štifter Marija, Celjska 10, Maribor, zaključno spričevalo poklicne kov. šole Maribor, izdano leta 1978. m-1257

Sovič Simon, Mislinja 225, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 333166.
p-44072

Štrafela Andrej, Plečnikova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98428.
m-1410

Spanić Mina, Verdijeva 15, Piran, delovno knjižico. g-44051

Štrukelj Nataša, Cankarjeva 25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82873. m-1304

Ritlop Gregor, Besednjakova 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93400. m-1277
Rožman Silva, Kardeljeva 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30462.
m-1394
Rodaljevič Remzija, Jamova 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 82405. s-44108
Rodošek Margareta, Korbunova 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
548. m-1305
Rogina Helena, Wilhelmova 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15575.
g-44019
Roj Silvo, Partizanska 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 59236.
m-1369
Rojko Ivan, Gregorčičeva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
29698. m-1398
Romih Franc, Bukovje 19 a, Gorica pri
Slivnici, dvižni listek št. 3729, izdalo urarstvo Trglavčnik Celje. m-1249
Rozman Kristina, Šalek 98, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5085.
p-44074
Rudič Benjamin, Štrihovec 37, Šentilj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št.
1314. m-1378
Rus Peter, Kuraltova 12, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 0340955, izdala zavarovalnica Adriatic. m-1399
Sekić Rasim, Topniška ulica 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998892, reg. št. 206371. s-44001

Spevan Branko, Jurovci 18 b, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
33061. g-44181
Srebot Gorazd, Groharjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6491.
m-1314
Stančič Dragica, Rozmanova 24 b, Piran, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11482. g-44196
Starovasnik Irena, Sodinova 11, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5943. p-44017
Stopinšek Miran, Pri Opekarni 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99073. m-1412/a
Suhadolnik Frančišek, Niževec 5, Borovnica, zaključno spričevalo, izdala Avtošola Ježica leta 1971, št. 208/71. s-44139
Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št. 250165, izdala zavarovalnica Adriatic. g-44102
Šivaec Jože, Strmec 2, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 5742. s-44007
Škerjanec Sonja, Majcigerjeva 3, Maribor, zaključno spričevalo OŠ na Ljudski
univerzi Maribor, izdano leta 1987/88.
m-1302
Škrk Iztok, Gradnje 9, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13478. p-44007

Šuc Karel, Tomšičeva 2, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1459. g-44064
Tahirovič Ismet, Kol. 1. maja 30, Trbovlje, spričevlo 1. in 2. letnika in zaključni izpit grad. pokl. šole, leto 1979/82.
m-1354
Težak Marjan, Veluščkova 5, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Franc Rozman
Stane Maribor, izdano leta 1982. m-1264
Tekavec Vincencij, Kostevc 1, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3298. s-44088
Teropšič Jože, Gorenje Kronovo 7, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 7251. s-44201
Tolar Janez, Grosova 24 a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 24606,
št. S 189360, izdala UE Kranj. s-44207
Tomazin Borut, Trdinova 20, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25234.
g-44045
Tomič Branka, C. kokrškega odreda 11,
Kranj, zaključno letno spričevalo Ekonomske srednje šole na Jesenicah. g-44011
Topalovič Alenka, Ljubljanska 27 a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21606. m-1371
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Toplišek Stane, Planina 24, Kranj, zavarovalno polico, št. 355225. g-44047

Verznarc Irena, Sužid 1 c, Kobarid, zaključno spričevalo Srednje družboslovne
šole Maribor, izdano leta 1990. m-1290

Zavodnik Jože, Sketova 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 20282.
s-44129

Vidergar Tadeja, Zg. Koseze 1, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23379. s-44136

Zdolšek Osvald, Vorančeva 29, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
13705. g-44021

Vidmar Marija, Slape 132, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108848,
S 964747, izdala UE Ljubljana. s-44151

Zorec Andrej, Depala vas 54 A, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29768. s-44035

Viher Štefanija, Antoličičeva 18, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Markovci pri
Ptuju, izdano leta 1969. m-1377

Zupanič Robert, Pekel 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93225.
m-1421

Turk Boris, Vegova 12, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. BCE, št. 18089. g-44016

Vipavec Vincenc, Ločka ceta 10, Črnomelj, potrdilo za registarcijo vozila, št.
9983. g-44058

Zupet Uroš, Šmarješke toplice 176,
Šmarješke toplice, zavarovalno polico, št.
344144, zavarovalnica Adriatic. g-44098

Turk Ksenija, Godnje 21b, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3199.
g-44131

Vičič Aleš, Rožna dolina C. XVII 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 140800. s-44125

Žagar Ivan, Podgorska ulica 6, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3355.
g-44082

Turk Olga, Dravski Dvor, Lovska 6, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6569. m-1301

Vnuk Zlatka, Gradiška 107, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5452.
m-1417

Žebeljan Djordje, Smetanova 45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 64201.
m-44122

Udovič Danijel, Dol. Zemon 32, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 129090. s-44160

Vogrin Zdenka, Zgornja Voličina 34,
Voličina, zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole leta 1981 v mariboru. m-1418

Žerjav Matjaž, Zvodna 17, Celje, listek,
št. 5877 pri Urarstvu Trglavčnik. m-1336

Umek Sanja, Ob Studencu 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 195179.
s-44145

Vrbovšek Franc, Ponikva 62, Ponikva,
dvižni listek št. 5965, izdalo urarstvo Trglavčnik Celje.

Urbancl Marjan, Slamnikarska 19, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
397247. s-44216

Vrečar Bernardka, Kandrše Del 32, Vače, zaključno spričevalo Srednje gostinske
šole Ljubljana, izdano leta 1972 na ime
Ravnikar Bernardka. m-1248

Toš Emilijana, Kopitarjeva 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8408.
m-1411
Toš Ivan, Kopitarjeva 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 39421.
m-1396
Trkmič Milica, Gosposka ul. 18, Celje,
spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole v
Celju. g-44070
Trček Darko, Novovaška c. 87, Žiri, zavarovalno polico, št. 0261860. g-44012

Urek Patricija, Kapele 10/a, Kapele,
spričevalo 3. letnika gimnazije Brežice, šolsko leto 94/95. g-44042

Žižek Brigita, Cogetinci 23, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8805.
m-1412
Žižek Viktor, Ciringa 15, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4065. m-1423
Žiberna Jadranka, Merče 11, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6876.
g-44173

Vajde Ludvik, Rečica 168, Laško, list pri
urarju Trglavčniku Celje, št. 4293. m-1275

Vrtin Janez, Gradiška 473, Pesnica, zaključno spričevalo šole za poklicne voznike na Str. kmet. šoli Maribor, leta 1975.
m-1362

Valjavec Gregor, Dobravska 11, Jesenice, vozniško dovoljenje, izdala UE Jesenice. g-44074

Zaal Lenart, Kraigerjeva 19 a, Lenart,
zelene karte št. 146274, 147275, 242588,
266403, 242549. m-1296

Židanik Miloš, Dupleška 97, Maribor,
zavarovalno polico, št. 0422294, izdala zavarovalnica Adriatic. m-1382

Vardjan Erika, Dolenjska cesta 367, Lavrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239496, reg. št. 187729. s-44086

Zadravec Vesna, Lendavska 17 c, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 9590.
p-44097

Žlender Bojan, Kettejeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11540.
m-1372

Varušar Bruno, Garibaldijeva 17, Portorož, potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/
13-24-11-86. g-44052

Zagorc Janez, Javorovica 13, Šentjernej, diplomo Srednje ekonomske šole, izdana leta 1994. g-44188

Žnidarič Franc, Dragučova 29, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87977.
m-1355

Vedlin Vincenc, C. prolet. brigad 62,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 55733. m-1309

Zajšek Marijan, Zrkovci 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH; št.
43441. m-1407

Žos Janez, Pionirska cesta 6, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3486. s-44130

Verleg Miroslava, Pacinje 39, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25224,
izdala UE Ptuj. g-44049

Zalokar Tatjana, Šmarješka 38, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25253. s-44091

Župevc Egon, Šentiljska 71, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18018.
m-1287

Žibert Albin, Klavčičeva 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16901.
s-44002
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